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ΣΩΚΡΑΨΗΣ, ἸΚΡΊΤΙΑΣ, ΤΙΜΑ͂ΙΟΣ, 

ἘΡΜΟΚΡΑΤΗ͂Σ. 
Υ͂ -- 

᾽ -7 : ’ δὶ ΑΜ ἘΞ » ΚῚΣ, δύο, τρεῖς" ὃ δὲ δὴ τέταρτος ἡμῖν, ὦ φίλε 
ἢ - ω ᾿ ι Υ̓ - 3 ς Τίμαιε, ποῦ, τῶν γϑὲς μὲν δαιτυμόνων, ταγῦν δ᾽ ὃ- 

- 

στιατύρων; ΤΊ. ᾿Ασϑένειά τις αὐτῷ συνέπεσεν, ὦ 
-τ' 3 ᾽ 21 ς ν οἷὋτ Ν 5 ᾿ ῳ 

Σώκρατες. οὐ γὰρ ἂν ἑκὼν τῆσδε ἀπελείπετο τῆς ᾿ 
. ΄ τ) 2 -ὉἉ : ΄“. ; . 

ξυγνουσίας. ΣΏ. Οὐκοῦν σὸν τῶνδέ τε ἔργον, καὶ τὸ 

ὑπὲρ τοῦ ἀπόντος ἀναπληροῦν μέρος. ΤΙ]. Πάνυ 
32 

"" οὖν" καὶ κατὰ δύναμίν γε οὐδὲν ἐλλε εέινομεν. οὔ- 
δὲ γὰρ ἂν εἴη δίκαιον, χϑὲς ὑπὸ σοῦ ξενισϑέγτας οἷς 

Ἵν: πρέπον ξεγίοις, μὴ οὐ προϑύμως σὲ τοὺς λοιποὺς 
ἡμῶν ἀντεφεστιᾷν. ΣΏ. Δρ᾽ οὖν μέμνησϑε ὅσα ὕ- 

- ἊἋ « » 7 ᾿ . 

μὲν καὶ περὶ ὧν ἐπέταξα εἰπεῖν; 1. Τιὰ μὲν μεμνή- 
ω ᾿ ᾿ 3 ᾿ κ᾿ η ᾿ μεϑα" σα δὲ μὴ, σὺ παρὼν ὑπομνήσεις, μᾶλλον δὲ, 

μα ΥΤΕ Δ. 

πα. 
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εἰ μή τι σοὶ χαλεπὸν, ἐξ ἀρχῆς διὰ βραχέων πάλιν 
ἐπάγελϑε αὐτά" ἵνα βεβαιωθῇ μᾶλλον παρ᾿ ἡμῖν. 
ΣΩ. Ταὺτ᾽ ἔσται. χϑὲς : που τῶν ὑπ᾿ ἐμοῦ δηϑέντων 

λόγων πϑρὸ πολιτείας, 1 ἢ» τὸ κεφάλαιον, οἵω τε καὶ 
ἐξ οἵων ΠΗ ΜῈ ἀρίστη κατεφαίνετ' ἂν μοι γενέσϑαι. 
ΤΙ. Καὶ μάλα γε ἡμῖν, ὠ “Σώκρατες, ῥηϑθεῖσα πᾶσι 
κατὺὶ νοῦν. Σ΄. ᾿4ρ᾽ οὖν οὐ τὸ τῶν γεωργῶν, ὅσαι 
τε ἄλλαι τέχγγαι, πρῶτον ἐν αὐτῇ χωρὶς διειλόμεθα 
ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ τῶν προπολεμησόντων; ΤΊ. 
ναί. ΣΩ. Καὶ κατὰ φύσιν δὴ δόντες τὸ καϑ' αὖὗ- 
τὸν ἑκάστῳ πρόσφορον, ὃν μόνον ἐπιτήδευμα ἕκά- 
στῃ τέχνῃ, τούτους οὃς πρὸ πάντων ἔδει πολεμεῖν 

εἴπομεν" ὡς ἄρα αὐτοὺς δέοι φύλακας εἶναι μόνον 
τῆς πόλεως" εἴτε τις ἔξωϑεν ἢ καὶ τῶν ἔνδον ἴοι κα- 

κουργήσων, δὲν άζογτας μὲν πρφέως τοῖς ἀρχομένοις 
ὑπ αὐτῶν, ἅτε φύσει φίλοις οὖσι, χαλεποὺς δὲ ἐν 

ταῖς μύχαις τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν ἐχϑρῶν 7ιγνομὲ- 

γους. ΤῈ Παντάπασε μὲν οὖν. Σ,Ώ. Φύσιν γὰρ 

οἶμαι τινὰ τῶν φυλάκων τῆς ψυχῆς ἐλέγομεν, ἅμα 
μὲν, ϑυμοειδῆ, ἅμα δὲ φιλόσοφον δεῖν εἶναν διαφε- 
θόντως᾽ ἵνα πρὸς ἑκατέρους δύναιντο ὀρϑῶς πρᾷοι 

καὶ χαλεποὶ  γῷ γεσθαι. ΤΙ. να. .Σ.Ώ. Τί δαὶ τρο- 
φὴν; ἀρ οὐ γυμναστικῇ καὶ μουσικῇ, μαϑήμασί τε 
ὅσοις προσήκει, τούτοις ἐν ἅπασι τεϑράφϑαι; ΤΊ]. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Τοὺς δὲ γε οὕτω τραφέντας 
ἐλέχϑη ποὺ μὴτε χρυσὸν, μὴτε ἄργυρον, μήτε ἄλλο 
ποτὲ μηδὲ ν κτῆμα ξαυτῶν ἴδιον νομίζειν δεῖν, ἀλλ 
ὡς ἐπικούρους μισϑὸν λαμβάνοντας τῆς φυλακῆς πα- 

ρὰ τῶν σωζομένων ὑπ᾿ αὐτῶν, ὅσος σώφροσι μέτριος" 
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ἀναλίσκειν τε δὴ κοινῇ, καὶ ξυνδιαιτωμένους μετ᾽ ἀλ- 
λήλων ζῆν " ἐπιμέλειαν ἔχοντας ἀρετῆς διαπαντὸς, 

τῶν ὕλλων ἐπιτηδευμάτων ἄγοντας σχολὴν. ΤΙ. ἜἘλέ- 
χϑη καὶ ταῦτα ταύτῃ. Σ.). Καὶ μὲν δὴ καὶ περὶ 
γυναικῶν ἐπεμνήσϑημεν, ὡς τὰς φύσεις τοῖς ἂν ὅδαι 
παραπλησίας εἴη ξυναρμοστέον, καὶ τὰ τῶν ἐπιτη- 

δευμάτων πάντα κοιγὰ κατά τὲ πόλεμον καὶ κατὰ 
τὴν ἄλλην δίαιταν δοτέον πάσαις. ΤΙ. Ταύτῃ καὶ 
ταῦτα ἐλέγετο. ΣΩ. 1ἰ δὲ τὸ περὶ παιδοποιΐας; ἢ 

τοῦτο μὸν διὰ τὴν ἀήϑειαν τῶν λεγϑέντων εὐμγημό- 

γευτον, ὁτι κοινιὶὶ τὶὶ τῶν γάμων καὶ τὰ τῶν παίδων 
πᾶσιν ἁπάντων ἐτέϑεμεν, μηχανώμενοι ὅπως μηδείς 
ποτὲ τὸ γεγενημέγον αὐτῷ, ἰδίᾳ γνώσαιτο, γτομίσωσι 

δὲ πάντες πάντας αὐτοὺς ὁμογενεῖς" ἀδελφὰς μὲν 
καὶ ἀδελφοὺς, ὅσοιπερ ἂν τῆς πρεπούσης ἐντὸς λι- 

κίας γέγνωνται" τοὺς δ᾽ ἕμπροσϑεν καὶ ἄνωϑεγ, γο- 
νέας τε καὶ γονέων προγόνο υς" τοὺς δὲ εἰς τὸ κάτω- 

ϑὲεν, ἐκγόνους τὲ καὶ παῖδας ἐκγόνων. 11. ναὶ καὶ 

ἰῷ ὃς εὐμνημόνευτα ἢ λέγεις. Σ.Ώ. “Ὅπως δὲ δὴ και- 
τὰ ὃ δύναμιν εὐθὺς χίζνοιντο ὡς ἄριστοι τὰς φύσεις, 
ἀρ οὐ μεμνήμεθα ὡς τοὺς ἄρχοντας ἔφαμεν καὶ τὰς 

ἀρχούσας δεῖν εἰς τὴν τῶν γάμων σύνερξιν λάϑρα 
μηχανᾶσθαι κλήροις τισὴν, ὅπως οἵ κακοὶ χωρὶς οἵτ᾽ 
ἀγαϑοὶ ταῖς ὁμοίαις ἑκάτεροι ξυλλέξονται, καὶ μή 

τις αὐτοῖς ἔγϑρα διὰ ταῦτα γίγνηται, τύχην ἡγουμέ- 
γοις αἰτίαν τῆς ξυλλέξεως; ΤΊ. εμνήμεϑα. ΣΙ. 

Καὶ μὴν ὅτι ̓ : τὰ μὲν τῶν ἀγαϑῶν ϑρεπτέον ἔφα- 
μὲν εἶναι, τὰ δὲ τῶν φαύλων, εἰς τὴν ἄλλην λάϑρα 

διαδοτέον πόλιν; ἐπαυξομένων δὲ, σχοποῦντας ἀεὶ 

᾿ Α Ἀ 
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τοὺς ἀξίους πάλιν ἀνάγειν δεῖν; τοὺς δὲ παρὰ σφί- 

σιν ἀναξίους, εἰς τὴν τῶν ἐπανιόντων χώραν μεταλ- 

λάττενν ΤαυΘύτωι  ιθι Ψη οὖν διεληλύϑαμεν 

ηδη, καθάπερ χϑὲς, ὡς ἐν κεφαλαίοις " πάλιν ἔἐπανελ- 

ϑεῖν; ἢ ποϑοίης ἔτι, τῶν ῥηθέντων, ὦ φίλε “ίμαιε, 

ἀπολειπόμενον; 11. Οὐδαμῶς ἀλλ αὐτὰ ταῦτ᾽ 
ἣν τὼ λεχϑέντα, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. ᾿ἀκούοιτ᾽ ἂν ἢδη 

τιὶ μετὰ ταῦτα περὶ τῆς πολιτείας ἣν διήλθομεν, οἷόν 

τι πρὸς αὐτὴν πεπονθὼς τυγχᾶνω. προσέοικε δὲ δὴ 
τινι μοὶ τοιῷδε τὸ πάϑος, οἷον εἶτις ζῶα καλά που 
θεασάμενος, εἴτε ὑπὸ γρυρῆς. εἰργασμένα, εἶτα καὲ 
ζῶντα ἀληϑινῶς, ἡσυχίαν δὲ ὁ ἄγοντα, εἰς ἐπιϑυμίαν 

ἀφίκοιτο ϑεάσασϑαιν κιγοὑμενά τε αὐτὰ, καί τι τῶν 
τοῖς σώμασι δοκούντων προσήκειν κατὰ τὴν ἀγωνίαν 
ἀϑλοῦντα. ταὐτὸν καὶ ἐγὼ πέπογϑα πρὸς τὴν πόλιν 
ἣν διήλθομεν. ἡδέως γὰρ ἄν του λόγῳ διεξιόντος ἀ- 
κούσαιμ᾽ ἂν, ἄϑλους οὖς πόλις ἀϑλεῖ, τούτους αὖ- 

τὴν ἀγωνιζομένην πρὸς πόλεις ἄλλας, πρεπόντως εἰς 

πόλεμον ἀφικομένην" καὶ ἐν τῷ πολεμεῖν τὰ προσή- 
κοντὰ ἀποδιδοῦσαν τῇ παιδείᾳ καὶ τροφῇ, κατά τε 
τὺς ἐν τοῖς ἔργοις πράξεις, καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς λό- 

γοις διερμηνεύσεις πρὸς ἑκάστας τῶν πόλεων. ταῦτ᾽ 

οὖν, ὦ Κριτία καὶ “Ερμόκρατες, ἐμαυτοῦ μὲν αὐτὸς 
κατέγνωκα μήποτ᾽ ἂν δυνατὸς γενέσθαι τοὺς νδρας ὁ 
καὶ τὴν πόλιν ἱκανῶς ἐγκωμιάσαι. καὶ τὸ μὲν ἐμὸν, 

οὐδὲν ϑαυμαστόν: ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δόξαν εἴληφα 
καὶ περὶ τῶν πάλαν γεγονότων καὶ τῶν νῦν ὄντων 

ποιητῶν, οὔτι τὸ ποιητικὸν ἀτιμάζων γένος, ἀλλὰ 

παντὲ δῆλον ὡς τὸ μιμητικὸν ἔϑγος, οἷς ἂν ἐντραφῆ, 
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ταῦτα μιμήσεται ῥᾷστα καὶ ἄριστα" τὸ δ᾽ ἐκτὸς 
τῆς τροφῆς ἑκάστης γιγνόμενον, χαλεπὸν μὲν ἔργοις, 
ἔτι δὲ χαλεπώτερον λόγοις εὖ μιμεῖσθαι. τὸ δὲ τῶν 

σοφιστῶν γένος αὖ, πολλῶν μὲν λόγων καὶ καλῶν 
μάλα ἔμπειρον ἥγημαι" φοβοῦμαι δὲ μήπως (ἅτε 
πλανητὸν ὃν κατὰ πόλεις, οἰκήσεις τε ἰδίας οὐδαμῆ 

διῳκηκὸς) ἄστοχον ἅμα καὶ φιλοσόφων ἀνδρῶν ἢ 
καὶ πολιτικῶν, ὅσα ἂν οἷά τε ἐν πολέμῳ καὶ μάχαις 
πράττοντες, ἔργῳ καὶ λόγῳ προσομιλοῦντες ἑκάστοις, 

πράττοιεν καὶ λέγοιεν. καταλέλειπται δὴ τὸ τῆς ἡμε- 
τέρας ἕξεως γένος, ἅμα ἀμφοτέρων φύσει καὶ τροφῇ 
μετέχον. “ἱμαιός τε γὰρ ὅδε, εὐνομωτάτης ὧν πό- 
λεως τῆς ἐν ᾿Ιταλίᾳ «ΜΤοκρίδος, οὐσίᾳ καὶ γένει οὐδε- 
γὸς ὕστερος ὧν τῶν ἐκεῖ, τὰς μεγίστας μὲν ἀρχός τε 

καὶ τιμὲς ἐν τῇ πόλει μετουχείριαται, φιλοσοφίας 
δ᾽ αὖ κατ ἐμὴν δόξαν ἐπὶ ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυϑε. 
Κριτίαν δὲ πον πάντες οἵ τῇδ᾽ ἴσμεν οὐδενὸς ἰδιώ- 
τὴν ὄντα ὧν λέγομεν" τῆς δ᾽ Ἑρμοκράτους. αὖ πέρι 
φύσεως καὶ τροφῆς, πρὸς ὅπαντα εἶναι ταῦτα ἵπα- 
γῆς, πολλῶν μαρτυρούντων, πιστευτέον. διὸ καὶ χϑὲς 
ἐγὼ διανοούμενος ὑμῶν» δεομένων τὰ περὲ τῆς πολε- 
τείας διελϑεῖν, προϑύμως ἐχαριζόμην" εἰδὼς ὅτι τὸν 

ἑξῆς λόγον οὐδένες ὧν, μῶν ἐθελόντων, ἱκαγώτερον 
ἀποδοῖεν. εἰς γὰρ πόλεμον πρέποντα καταστήσαντες 
τὴν πόλιν, πάντ᾽ αὐτῇ τὰ προσήκοντοι ἀποδοῖτ' ἂν 
μόνοι τῶν νῦν. εἰπὼν δὴ τὰ ἐπιταχϑέντα, ἀντεπέτα- 
ξα ὑμῖν ἃ καὶ νῦν λέγω. ξυνομολογήσατ᾽ οὖν κοινῇ 
σκεψάμενοι πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς, εἰς γῦν ἀνταποδώσειν 

μοι τὴ τῶν λόγων ξένια, πάρειμέ τ οὖν δὴ κεκοσμη- 
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μένος ἐπὶ αὐτὰ, καὶ πεάντων ἑτοιμότατος δέχεσϑα!. 
ΠΡ. Καὶ μὲν δὴ (καϑάπερ εἶπε “Τίμαιος ὅδε, ὦ Σώ- 

κρατες) οὔτε ἐλλείψομεν προϑυμίας οὐδὲν, οὐτ' ἔςιν 
οὐδεμία πρόφασις ἡμῖν τοῦ μὴ δρᾷν ταῦτα. ὥστε 
καὶ χϑὲς εὐϑὺς ἐγϑθένδε, ἐπειδὴ παρὰ Κριτίαν 

πρῦς τὸν ξεγῶνα, οὗ καὶ καταλύομεν, ᾿ἀφικόμεϑα, 
καὶ ἔτι πρότερον καϑ᾽ ὅδὸν αὖ ταῦτα ἐσκοποῦμεν. 

ὅδ᾽ οὖν ἡμῖν λόγον εἰσηγήσατο ἐκ “παλαιᾶς ἀκοῆς" 

ὃν καὶ γῦν λέγε, ὦ ὦ Κριτίϊ, τῷδε, ἵνα ξυνδοκιμάσῃ 
πρὸς τὴν ἐπίταξιν, εἴτ᾽ Νὰ δεν, εἶτ᾽ ἀνεπιτὴ δειός 
ἐστι. ΚΡ, Ταῦτα χρὴ δρᾷν, εἰ καὶ τῷ τρίτῳ κοινω- 
γῷ Τιμαίῳ ξυνδοκεῖ. “1. Δοκεῖ μέν. ΚΡ, Ἄκουε 
δὴ, Ἢ “Σώκρατες, λόγου μάλα μὲν ἀτόπου, παντάπα- 
σἱ γε μὴν ἀληϑοῖς, ὡς δὴ τῶν ἑπτά σοφῶν σοφῶτα- 
τος Σόλων ποῖ ἔφη. ἣν μὲν οὖν οἰκεῖος καὶ σφόδρα 
φίλος ἡμῖν Δρωπίδου τοῦ προπάππου, καϑάπερ λέ- 

γει πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήσει. πὶ πρὸς δὲ 1ζρι- 
τίαν τὸν ἡμέτερον πάππον εἶπεν (ὡς ἃ ἀπεμνημόνευεν 
αὖ τοῦς ἡμᾶς ὃ γέρων») ὁ ὅτι 'μεγάλα καὶ Θανμαστά 

τῆσδ᾽ εἴη παλαιὰ ἢ ἔργα τῆς πόλεως, ὑπὸ χρόνου καὶ 

φϑορᾶς ἀνϑρώπων ἠἡφανισμένα " πάντων δὲ ἕν μὲ- 
γιστον, οὗ νῦν ἐπιμνησϑεῖσι πρέπον ἂν ἡμῖν εἴη σοΐ 
τε ἀποδοῦναι χάριν, καὶ τὴν ϑεὸν ἅμα ἐν τῇ πανη- 
γύρει δικαίως καὶ ἀληϑῶς οἱόνπερ ὕμνοῦντας ἐγκῶ- 
μιάζειν. ΣΏ.. Εὖ λέγεις. ἀλλὰ δὴ ποῖον ἔργον τοῦτο 
Ἰοιτίας οὗ λεγόμενον μὲν, ὡς δὲ πραχϑὲν ὄντως ὑπὸ 
τῆσδε τῆς πόλεως ἀρχαῖον διηγεῖται κατὰ τὴν “Σύλω- 
ψὸς ἀκοήν; ΠΟΥ ᾿Εγὼ φράσω, παλαιὸν ἀκηκοὼς λό- 

γον οὐ νέου ἀνδρός. ἣν μὲν γὰρ δὴ τότε Κριτίας, 



εἰ Βις, ἄν, ΤΙΜΑΌΥΡΞΘ. Ἶ 

2) .υ πτπτιὺς ᾿ ᾿ “, 

ὡς ἔφη, σχεδὸν ἐγγὺς δὴ τῶν ἐγγενήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ 
᾿ ᾿ « ᾿ - -“- “»ν 5 

δὲ πη μάλιστα δεκέτης. ἢ δὲ Κουρεῶτις ἡμῖν οὖσα 
2 ᾿ ι - - »"ἽΡ 1 

ἐτύγχανεν ᾿ἀπατουρίων, τὸ δὲ τῆς ἑορτῆς σύνηϑες 

ἑχάστοτε, καὶ τότε ξυνέβη τοῖς παισίν. ἀἄϑλα γὰρ 
« - ᾿ , ς α᾽ ᾿ ἘῚ 

ἡμῖν οἵ πατέρες ἔϑεσαν ῥαψῳδίας. πολλῶν μὲν οὖν 

κ ι " »“7ο7 
[“] 

δὴ καὶ πολλὰ ἐλέχϑη ποιητῶν ποιήματα" ἅτε δὲ 
᾿ ἢ ἃ --Ῥ ᾿ ἤ ᾿ ὧν 

νέα κατ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ὄντα τὼ Σόλωνος πολ- 
. [ ͵ ἐπ ΕῚ »οἷὋἷ 

λοὶ τῶν παίδων σαμεν. εἶπεν οὖν τις τῶν φρατό- 
Υ̓ Ἁ ῳ- ΡῚ “ὦ " 

ρων, εἴτε δὴ δοκοῦν αὐτῷ τότε, εἴτε καὶ χάριν τινὰ 
Ὁ -΄ 

“ὋἪὝυ 
Ἷ 

τῷ Κριτίᾳ φέρων, δοκεῖν οἱ “τά τε ἄλλα σοφώτατον 
ἕ Γ ᾿ - Ἃ , " ’ “Ἕ -»-οὄ 

γεγονέναν “Σόλωνα, καὶ κατὰ τὴν ποίησιν αὖ, τῶν 

πονητῶν πάντων ἐλευϑεριώτατον. ὃ δὲ γέρων (σφό- 
[ Δ Ε ͵ ὡς " . Ἧ 

δοα γὰρ οὖν μὲμ᾽ ημαι) μάλα τε ἤσϑη, καὶ διαμει- 
᾽ ΕΥ̓ .2" » ᾿ ᾿ - 

διάσας, εἶπεν, Εἴγε, ὦ ᾿Αμύνανδρε, μὴ παρεργῷ τῇ 
43 

τ 

ποιήσει κατεχρήσατο, ἀλλ ἐσπουδάκει, χκαϑόπερ ἀλ- 
ἢ , ει -  δές. ἄτα - ΨΈ, ! 

λοι, τόν τὸ λόγον ὧν ἀπ «ιγύπτου δεῦρο ἠνέγκατο 
5 Ἵ « : 

-Ὸ-Ὃ- Ν 

ἀπετέλεσε, καὶ μὴ διὰ τὰς στάσεις, ὑπὸ κακῶν τε ἀλ- 
ε; τ' » ΠΥ [4 

“-- 

λων ὅσα εὗρεν ἐνθάδε ηπκων, ἠναγκάσϑη καταμελῆ-- 
᾿ ν᾽ ᾿ ᾿ γ».- 21 ε Π "} ε 

σαε, κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὔτε Ἡσίοδος, οὔτε Ομη- 
, 3) 2 Ἁ “ - 2 

ρος, οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν ποιητῶν, εὐδοκιμώτερος 
2) » - Ἦν Ἃ ττ Ἧ εὖ 

ἐγένετο ἂν ποτε αὐτοῦ. τίς δ᾽ ἣν ὃ λόγος, ἢ δ᾽ ὃς, 
ὦ Κ' ἐτί Ἀ Π Ν εἰ ἰ ΒΩ Ν 2 ’ ᾿ 

οἰτία; Περὶ μεγίστης, ἔφη.» καὶ ὀνομαστοτατῆς 
- τ ἄν. ἕ ͵ ΓΙ ε, ᾿ . 

πασῶν δικαιότατ᾽ ἂν πράξεως οὔσης ὧν ἢδε ἡ πόλις 
Ὥὔ» -᾿ τ ι κι Ἃ -- 

ἔπραξε μὲν, διὰ δὲ χρόνον καὶ φϑορὰν τῶν ἐργασα- 

ιένων οὐ διήοχεσε δεῦρο ὃ λύγος. .4ἐγε ἐξ ἀρχῆς Ἴ 
᾿ ἘΝ ἐν ᾿ 3: Ε 792. ᾿ Φ ΟΧΊ9) Ή 

Υ̓͂ -Ὁ Ἂ ’ 3 -»-Ἢ 

δ᾽ ὃς, τί τε καὶ πῶς, καὶ περο τύγῶν ὡς ἀληϑῆ δια- 
. Υ ; δἰ το} ἐπ 3Ερεις, 2 » " ΕἸ 

κηκοὺς ἔλεγεν ὁ Σόλων. ἴστὺ τις κατ «ἄϊγνπτον, ἢ 

δ᾽ ὅς, ἐν τῷ “έλτα, περὶ ὁ κατὰ κορυφὴν σχίξ 
ς, ἐν τῷ Ζέλτα, περὶ ὁ κατὰ κορυφὴν σχέξεται 

}Ὶ] ο. τ ς« ὦ ον 
ἔ 

τὸ τοῦ Ιγείλου ῥεῦμα, Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος γομός" 
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τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σαϊς" ὅϑεν δὴ 
καὶ Ἄμασις ἣν ὃ βασιλεύς. οἵ τῆς σόλεως ϑεὸς ἄρ- 
χηγός ε ἔστιν, «ἰγυπτιστὶ μὲν τοὔνομα Ἰγηϊο, Ἕλλη- 
γιοτὶ δὲ, ὡς ὃ ἐκείνων λόγος, ̓ ϑηγᾶ. μάλα δὲ φιλα- 
ϑήναιοι καί τινὰ τρόπον οἰκεῖοι τῶνδ᾽ εἶναι φασίν. 
οἱ δὴ “Σόλων ἔφη ἐμ τ ἡρόνν σφόδρα τε 7ενέσϑαι παρ᾽ 
αὐτοῖς ἕντιμος, καὶ δὴ καὶ τὰ παλαιὰ ἀγερωτῶν, τοὺς 
μάλιστα περὲ ταῦτα τῶν ἱερέων ἐμπείρους, σχεδὸν 
οὔτε αὐτὸν οὔτε ἄλλον' ̓ βλληνα οὐδένα οὐδὲν, ὡς ἔπος 
εὐπεῖν, εἰδότα περὶ τῶν τοιούτων ἀνευρεῖν. καί πο- 
τὲ προσγαγεῖν βουληϑεὶς αὐτοὺς περὶ τῶν ἀρχαίων 
εἰς ἤδγῦις τῶν τὴ δε, τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ὃ ἘΝΑΡΕΘΈΝ, 
περὺ μὴν εὐ ως τε τοῦ πρώτου ΑΕ ΦΈΨΤΟΣ καὺ Πγι6- 
βης, καὶ μετὰ τὸν κατακλυσμὸν αὖ πε οὲ Ζευκαλίω- 
γος καὶ Πύρῤῥας, ὡς διεγένοντο μυϑολογεῖν, καὶ τοὺς 
ἐξ αὐτῶν γενεαλογεῖν" καὶ τὰ τῶν ἐτῶν ὅσα ἣν οἷς 
ἔλεγε ὐώμν ὰ: διαμνημονεύων, τοὺς ἌΟΡΌΙΝ ἄρι- 
ΤΠ καί τίνα εἰπεῖν τῶν ὑερέ ὧν εὖ μάλα ἠπελανῶν; 
2 Σόλων, “Σύλων, “Βλληνες ἀεὶ παῖδες ἐστὲ, γέρων 
δὲ “Ἄλλην οὐκ ἔστιν. “ἀκούσας οὖν, πῶς τι τοῦτο λέ- 
γεις; φάναι. γξοι ἐστὲ, εἰπεῖν, τὰς ψυχὰς πάντες. 
οὐδεμίαν γὰρ ἂν αὐταῖς ἔχετε, δὲ ἀρχαΐαν ἀκοὴν, 
παλαιὰν δόξαν, οὐδὲ μάϑημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν. 
τὸ δὲ τούτων αἴτιον, τόδε" πολλαὲ καὶ κατὰ πολλιὲ 
φϑοραὶ γεγόνασιν ἀνθρώπων, καὶ ἔσονται, πυρὶ μὲν 
καὶ ὕδατι (8) γισται, μυρίοις δὲ ἄλλοις ἕτεραι βφαχύ- 
τερον. τὸ γὰρ οὖν χαὶ παρ ὑμῖν λεγόμενον, ὥς ποτε 
Φαέθων Πλίου παῖς, τὸ τοῦ πατρὸς ὥρμα ξεύξας, 
διὰ τὸ μὴ δυνατὸς εἶναι κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὅδὸν 
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, Υ α΄ Ψ κὰν - ξ : , δὰ Ἢ ν ν ϊ 

ἐλαύνειν, τά τ΄ ἐπὶ γῆς ξυγέχαυσε, καὶ αὐτὸς κεραῦ- 
Ἀ Π - ἌΝ ι ΝΣ δ ΒΥ , Ν᾿ 

νωϑεὶς διερϑάρη, τοῦτο μύϑου μὲν σχῆμα ἔχον λὲ 
ν » ἝΝ ᾿ ) -" » 3 2 

γεται, τὸ δ΄ ἀληϑὲς ἐστι, τῶν περὶ γῆν καὶ κατ ου- 

ρανὸν ἰόντων παράλλαξις, καὶ διὰ μακρῶν χρόνων 

γιγνομένη τῶν ἐπὶ γῆς πυρὶ πολλῷ φϑορά. τότε οὖν 
ε; ἍἝ, ὦ» ς “"Ὕ ) ο 

ὅσοι κατ ὕρη καὶ ἐν ὑψηλοῖς τόποις καὶ ἐν ξηροῖς 

οἰχοῦσι, μᾶλλον διόλλυνται τῶν ποταμοῖς καὶ ϑα- 
’ ς᾿»ν , -" , μ᾽ ὦ 

λάττῃ προσοικούντων. ἡμῖν δὲ ὃ Ἱνεῖλος εἰς τε τὰ λ- 
ν Ν᾽ -οὗ7-ὦ " 

λα σωτὴρ καὶ τότε ἐκ ταὐτης τῆς ἀπορίας σώζει λυό- 
τ; 3 ΔΕ Ν ᾿ " τ] " 

μενος. ὁτὰν δ΄ αὖ οἱ ϑεοὶ τὴν γὴν ἔδασι καϑαίρον- 
τ ΕῚ -- , . ς., 

τες καταχλύζωσι», οἵ μὲν ἐν τοῖς ὁρεσν διασώζονται, 
-Ό ΡῚ ᾽ -“Ὃ 3 "-᾿᾽ 

βουκόλοι, νομεῖς τ᾽ οἱ δ᾽ ἐν ταῖς παρ ὑμῖν πόλε- 
᾿ «ς ᾽ -Ὁ "Ὁ ᾿ 

σιν, εἷς τὴν ϑάλατταν ὑπὸ τῶν ποταμῶν φέρονται. 
Ἁ , ι. ᾿ 2 ΡΥ] 23) αὶ “ 

᾿ κατὰ δὲ τήνδε τὴν χώραν οὔτε τότε οὔτε ἄλλοτε ἄγω- 
; 5 Υ 2. ὦ ᾿ ἘΝ 

εν ἐπὲὶ τὰς ἀρούρας ὕδωρ ἐπιῤόῥεϊ " τὸ δ΄ ἐναντίον, 
; " “ Ὑ (Εὖ ὙΠ ἢ 

κάτωϑεν ἐπανιέναι πέφυχεγ. οϑὲν καὶ δι ὡς αἰτίας 

τἀνϑάδε σωζόμεγα, λέγεται παλαιότατα. τὸ δὲ ἀλη- 
ἃ 2 "»" -Ὸ7 [4] " ᾿ }"- »" 

ϑὲς, ἐν πᾶσι τοῖς τύποις ὁπου μὴ χειμὼν ἐξαίσιος 1 
7 ον 

-Ὃ- 3 ι ᾿ ᾿ ᾿ ᾿. 3 

καῦμα ἀπείργει, τοτὲ μὲν πλέον, τοτὲ δὲ ἕλαττον ἀεὲ 
᾿ ΕῚ ἊἋ 5 { [ .« δὲς ΞῚ Ἑ “ο““ »" Ὁ 

γέγος ἐστὶν ἀνϑρώπων. ὁσα δὲ ἢ παρ ἡμῖν, ἡ τῇδε, 
᾿ 32 5. ει Ὁ»; , ἢ) καὶ κατ ἄλλον τόπον ὃν ἀκοὴ ἰσμεν, εἴπου τὲ κα- 

, ᾿ 2 ᾿ ᾿ 7 ὴ 5 ὔ 

λὸν ἢ μέγα γέγονεν, ἢ καί τινα διαφορὰν ἀλλην ἔχον, 
τ Α᾽ Ἷ ᾿ Ἂν " ΄ ὑτῇ ΞΞ δ 5 Ν, 3 δή :Ξ πάντοι γεγραμμένα ἐπ παλαιοῦ τηὸ ἐστὲν ἐν τοῖς ιὲ- 
- ἢ ι ι δ Ἀ Ὁ 2 

ροῖς, καὶ σεσωσμένα. τὼ δὲ παρ ὑμῖν καὶ τοῖς ἀλ- 
Σ, Ξ ν ΑΝ ἰἘΡΕ Ἄν "εὖ ἘΡΈΞΩΝΕ Ἃ ΤῊ 

λοις ἀρτι κατεσκευασμένα ἑχάστοτὲ τυγχύγει γράμ- 
ἰχ , 7 

μασι καὶ ἁπασὲν ὁπόσων πόλεις δέονται. καὶ πόλιν 
Φ 5 »“οσὋσᾷ ο ῳ μι 

δι εἰωϑότων ἐτῶν ὡσπερ νόσημα κει φερόμενον αὖ- 
Ὁ ς-Ἂ- 2 Γ ᾿ ἜΣ 5 ΕΞ ν ἜΝ ἀβ ΕΣ 

τοῖς ῥεῦμα οὐράνιον, καὶ τοὺς ἀγραμμάτους καὶ ἀ- 
Υ̓͂ γ, ΄" ο Π ᾽ 5 2 “»Σ΄ἵὋ᾽ [ὦ 

μούσους ἕλιπεν ὑμῶν. ὠστε πάλιν γέοι ἐξ αὐρχῆς γίρ 



ι 10 ῬΡΙΑΤΟΝΤΙΘΒ οὐδ. 

ψεῦϑε, οὐδὲν εἰδότες οὔτε τῶν τῇδε, οὔτε τῶν παρ᾽ 

ἐαΝ ὅσα ἦν ἐν τοῖς παλαιοῖς χρύχδιο, τὰ γοῦν γῦν 
δὴ γενεαλογηϑέντα, ὦ «Σύλων, περὺ τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἅ 

διῆλθες παίδων, βοαχὺ τι διαφέρειν μύϑων. οἱ πρῶ- 
Ἷ Υ 5. 1 δ μ" ἣν ᾿ “ ΄ς ἘῚ ἢ ἵ ᾿ 

τ ω - » 

τον μὲν, ἕνα γῆς κατακλυσμὸν μέμγησϑε, πολλῶν ἔμ- 
, Ι 

προῦϑεν γεγονότων" ἔτι δὲ, τὸ κάλλιστον καὶ ἄρι- 
στον» γένος ἔπε ἀνθρώπους ἐν τῇ χώφᾷ τῇ παρ᾽ ὑμῖν 

οὔκ ἴστε γεγονός. ἐξ ὧν σὺ τε καὶ πᾶσα ἡ πόλις ἐςὶ 
τανῦν ὑμῶν, περιλειρϑέντος ποτὲ σπέρματος βρα- 

χέος. ἀλλ' ὑμᾶς λέληϑε, διὰ τὸ τοὺς περιγενομένους 
ΖΦ ΟΝ - ΕῚ 2 

ἐπὶ πολλὲς γενειὶς γρόμμασι τελευτᾶν ἀφώνους. ἢν 
᾿ 2 --Ὁ 

γὰρ δήποτε, ὦ Σόλων, ὑπὲρ τὴν μεγέστην φουρὺν 
ὕδασιν ἡ νῦν ϑηναίων οὖσα πόλις ἀρίστη, πρός τὸ 
πόλεμον καὶ κατὰ πάντα εὐνομωτάτη διαφερόντως" 
ῃ κάλλιστα ἔργα καὶ πολιτεῖαν γενέσϑαι κάλλισται 

' 2 ς -7- 

λέγονται, πασῶν ὁπόσων νῦν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἡμεῖς 
ξι) 2 ἄυλον Ῥ} ς΄ «γ7ὴ 7" 

ἀκοὴν παυεδεξάμεϑα. Πχούσας οὖν ὃ Σόλων ἔφη 

ϑαυμάσαι, καὶ πᾶσαν προϑυμίαν σχεῖν, δεόμενος 
τῶν ἱερέων πάντα δι’ ἀκριβείας οἵ τὰ περὶ τῶν πά- 
λαι πολιτῶν ἑξῆς διελθεῖν. τὸν οὖν ἱερέα φίναι, 

3 ΤΥ Ξη Ψ) ΡῈ] , - 

αϑόνος οὐδεὶς, ὦ Σόλων: ἀλλὰ σοῦ τε ἕνεκα ἐρῶ 
7 ς -Ὁ Φ2 ι Ἃ - Ὁ ᾽ὔ 

καὶ τῆς πόλεως ὑμῶν" μάλιστα δὲ καὶ τῆς ϑεοῦ χά- 
,γ» φι μὰ ἀν ἐπ μεν ἸΧΩΝ ἡνδ᾽ ἔλα Σ ἔϑος 

θεν, ἢ τὴν τε ὕμετεραν καὶ τὴνῦ᾽ ἔλαχε, καὶ ἔϑρεψε, 
ΠῚ; Ρ τ ς »' 3} 

καὶ ἐπαίδευσε. προτέραν μὲν τὴν παρ ὑμῖν ἔτεσι 
΄ 2 “Ὁ Ἶ λεέ ’ ι ᾿ 

χιλίοις, ἐκ Τῆς τὲ καὶ Ἡφαΐστον; τὸ σπέρμα παρὰ- 

λαβοῦσα ὑμῶν, τήνδε δὲ, ὕσ “τέραν. τῆς ἣὲ ἐν θοὐδο 
διάκοσμήσεως παρ ἡμῖν ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν 

ὑχτακισχιλίων ἐτῶν ἀριϑμὸς γέγραπται. πεερὶ δὲ τῶν 
ὙΓ ἴω Ἂ ι 

ἐγγαχισχίλια ἕτη γεγονότων πολιτῶν σοὺ δηλώσω διὰ 



Ρ-54.4.5.6.ἅ, ΤΙΜΑΤΥΘ, 11 

βραχέων νόμους τε, καὶ τῶν ἔργων αὐτοῖς ὃ κάλλι- 
στον ἐπράχϑη. τὸ δ᾽ ἀκριβὲς περὶ πάντων ἐφεξῆς 
εἰσαῦϑις κατὰ σχολὴ ἣν, αὐτὰ τὰ γφάμματα λαβόντες, 
διέξιμεν. τοὺς μὲν οὖν νόμους σκόπει πρὸς τοὺς τῇ- 
δὲ. πολλὰ γὰρ παραδείγματα τῶν τότε παρ ὑμῖν 
ὄντων, ἐνθάδε γῦν ἀνευρήσεις. πρῶτον μὲν, τὸ τῶν 
ἑξοδων γένος, ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρὶς ἀφωρισμένον" 

μετὰ δὲ τοῦτο, τὸ τῶν δημιουργῶν, ὅτι καϑ' αὑτὸ 
ἕχαστον, ἄλλῳ δὲ οὐκ ἐπιμιγνύμενον δημιουργεῖ" τό, 
τὸ τῶν νομέων καὶ τῶν ϑηρευτῶν, τό, τε τῶν γεωρ- 

᾿ γῶν. καὶ δὴ τὸ μάχιμον γένος ἠσϑησαὶ που τῇδε, 
ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν κεχωρισμένον, οἷς οὐδὲν ἄλ- 

λο πλὴν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ὑπὸ τοῦ νόμου προσε- 
τάχϑη μέλειν. ἔτι δὲ ἢ τῆς ὅπλίσεως αὐτῶν σχέσις 
ἀσπίδων καὶ δοράτων, οἷς ἡμεῖς πρῶτοι τῶν περὶ τὴν 

᾿4σίαν ὡπλίσμεϑα" τῆς ϑεοῦ, καϑάπερ ἐν ἐκείγοις 
τοῖς τόποις, παρ ὑμῖν πρώτοις ἐνδειξαμένης. τὸ δ᾽ 

αὖ περὶ τῆς φρονήσεως, δρᾷς που τὸν νόμον τῇδξ 
δύὴν ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο εὐθὺς κατ᾽ ἀρχὰς, περὲ 

τε τὸν κόσμον, ἅπαντα, μέχρι μαντικῆς, καὶ ἰατρικῆς 
πρὸς ὑγίξιαν, ἐκ τούτων ϑείων ὄντων εἰς τὶ ἀνϑρώ- 

σπινα ἐξανευρὼν, ὅσά τε ἄλλα τοῦτοις ἕπεταν μαϑή- 
ματα, πάντα κτησάμεγος. ταύτην οὖν δὴ τότε ξύμ- 
ςασαν τὴν διακόσμησιν καὶ σύνταξιν ἡ ϑεὸς προτέ- 
ρους ὑμᾶς διακοσμήσασα κατῴκισεν, ἐκλεξαμένη τὸν 
τόπον ἐν ᾧ ; γεγένησϑε, τὴν εὐκρασίαν τῶν ὁρῶν ἐν 
αὐτῷ κατιδοῦσα, ὅτι φρονιμωτάτους ἄνδρας οἴσει. 
ἅτ᾽ οὖν φιλοπόλεμός τε καὶ φιλόσοφος ἢ ῃ θεὸς οὖσα, 
«ὸν προφερεστάτους αὐτῇ μέλλοντα οἴσειν τόπον ἂν- 



“- 

13 ῬΙΑΤΟΝΙΒ 5.}.558.6.Ὁ, 
." ΓΞ 

ξω. ; 
“ὦ 

ὅρας, τοῦτον ἐκλεξαμένη τοπρῶτον κατῴκισεν, ὠκεῖ- τὰ οὖν δὴ νόμοις το τοιούτοις γρώμενοι, καὶ δτι μὰλ- 5 
᾿ Ν᾽ λον εὐγνομοὕὔμενοι, πάσῃ τε πάντας ἀγϑρώπους ὑπερ- Ὁ ψ 2 

Ρ 1 
βεβηκότες ἀρετῇ, καϑάπερ εἰκὸς 7γεννήματα καὶ παι- δεύματα ϑεῶν ὄντας. πολλὰ μὲν οὖν ὑμῶν καὶ με- γάλα τῆς πόλεως τῆδε )εγφραμμένα ἔργα ϑαυμάζεται, πάντων μὴν ὃν ὑπερέχει μεγέθει καὶ ἀρετῇ. λέχει 4 

, ἰκὴ ς [ , ᾿ ἷ᾿ 
γὰρ τὰ γεγραμμένα, ὅσην ἢ πόλις ὑμῶν ἕπαυσέ ποῖε ς 

; Ἶ γ »"» 3 ἢ 
δύναμιν ὕβρει πορξδυομένην ἅμα ἐπὶ πῶσανΕ ὑρώπην ΟΡ “ 

-ὦ 2 ΡΥ Ὁ 
καὶ «σίαν, ἔξωϑεν ὁρμηϑεῖσαν ἐκ τοῦ ᾿Ατλαντικοῦ , , Ε ΠΝ Ξ ἀν ὐγῳ ΑΒΘ 
πελάγους. τότε γὰρ πορεύσιμον ἣν τὸ ἐκεῖ πέλαγος. οὥὦῳὦο 4 - 

τοῦ ς “ν ς 
Ῥῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος ξίχὲν, ὁ καλεῖτε, ὧς Ι ς ἊΝ ΣΙ "2 ᾿ τὴ ἢλ Ἂ ς δὲ -Ὁ τὰ τ ἢ 
φατὲ ὑμεῖς, πιρακλεθυς στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Δι- ι 3 

. 3.» ω 
2 Α 

βύης ἣν καὶ σίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς 2). 
«« ) ᾽ 

ι 
ἀλλοας νήσους τοὶς τότ᾽ ἐγίγγετο πορευομέγοις. ἐκ δὲ ων Τ ΕῚ Ν 

"Ὁ 327 Ξ 
τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν Ἠπξιίρον, τὴν Υ ᾿ -" ᾿ Ὶ τ 
περ τὸν ἀληϑιγὸν ἐκεῖνον πόντον, τἀδε μὲν γὸρ ὅσα ἐντὸς τοῦ στόματος οὗ λέγομεν, φαένεται λιμὴν στε- ’ ’ ᾽ "»᾿ 

5» [ 
γόν τινὰ εἴσπλουν ἔχω». ἐκεῖνο δὲ πέλαγος ὄντως, ἢ , ᾿ξ, Γ « ὩὩ ἘᾺΝ . πὶ τς 2 ᾿ ΡῚ 
τε πδριδχουσα αὐτὸ γῇ παντελῶς ἀληθῶς, ὀρϑόταν ΠῚ , 27 » ΄ Ὁ ϑύνο γ Ὁ ει εἶ 
ἂν λέγοιτο ἤπειρος. ἐν δὲ τῃ ““τλαντίδι ταύτῃ γήσῳ μεγάλη συνέστη καὶ ϑαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, - 

“- 
οὐ Ρὴ 

ἤἐράτουσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν. δὲ ἄλλων 
.α δῳ 

Ρ 3» 
»ήσων καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου. πρὸς δὲ τούτοις, ἔτι » ᾽ "» 

5 2] τῶν ἐντὸς τῇδε “ιβύης μὲν ἦρχον ἄχρι πρὸς ἄ͵γυ- ἕω Π 3 Γ " ς [2 Α Ω φ. 
πτον" τῆς δὲ ᾿ὐρώπης, μέχρι Τυῤθῥηνέας. ᾿ αὕτη δὲ Ὁ" “- Ἢ -“Ὕ" ε 

5 
πάσα ξυναϑροισθεῖαν εἰς ἕν ἢ δύγαμις τόν τς παρ συ σ Ὧν ρος 

- ὑμῖν καὶ τὸν παρ ημῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος - 3 
"Ὁ πάντα τόπον μιᾷ ποτ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσϑαι. 
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τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις δὶς 
ἅπαντας ἀνϑρώπους διαφανὴς ἀρετῇ τε καὶ ῥώμῃ 
ἐγένετο. πάντων γὰρ προστᾷᾶσα εὖψι ιχίᾳ, καὶ τέχν αις 
ὅσαι κατὰ πόλεμον, τὰ μὲν τῶν “Πλλήνων ἡγουμένη, 
τὰ δ᾽ αὐτὴ μονωϑεῖσα, ἐξ ἀνάγκης, τῶν ἄλλων ἀπο- 

στάντων, ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, 
κρατήσασα μὲν τῶν ἐπιόντων, τρόπαια ἀνέστησε, 
τοὺς δὲ μὴ πῶ δεδουλωμένο ους διεκώλυσε δουλωϑῆ- 
γαι" τοὺς δ᾽ ἄλλους, ὅσοι κατοιποῖμεν ἐντὸς ὅρων 

“Ἡρακλείων, ἀφϑύόνγως ἅπαντας ἠλευϑέρωσεν. ὑτέρῳ 
δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καὶ κατακλυσμῶν γενο- 
μένων, μιᾶς ἡμέρας καὶ νυκτὸς χαλεπῆς ἐλϑούδης, 
τό, τὲ παρ ὑμῶν μάχιμον πᾶν, ἀϑρόον ἔδυ κατὰ 
γῆς, ἢ τε ᾿Ατλαντὶς νῆσος ὥσαὐτως κατὰ τῆς ϑαλάσ- 

σης δῦσα ἠφανίσθη. διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιε- 
ρεύνητον γέγονε τοὐχεῖ πέλαγος, πηλοῦ κατα βραχέος 
ἐμποδὼν ὄντος, ὃν ἡ νῆσος ἱζομένη παρέοχετο. Τὰ 
μὲν δὴ ῥηϑέντα, ὦ Σώκρατες, ὑπὸ τοῦ παλαιοῦ Κρι- 
τίου, κατ᾽ ἀκοὴν τὴν Σόλωνος, ὡς συντόμως εἰπεῖν, 

ἀκήκοας. λέγοντος δὲ δὴ χϑὲς σοῦ περὶ πολιτείας τε 
καὶ ἀνδρῶν οὕς ἔλεγες, ἐθαύμαζον, ἀναμιμνησκόμε- 

γος αὐτὰ ἃ γῦν λέγω" κατανοῶν ὧς δαιμονίως, ἔχ 
τινος τύχης, οὐκ ἄπο σκοποῦ ξυνηγνέχϑης τὰ πολλὰ 

οἷς Σόλων εἶπεν. οὐ μὴν ἐβουλήϑην παραχρῆμα εἰ- 
πεξὶν " διὸ χρόνου γὰρ οὐχ ἱκανῶς ἐμεμνήμην. ἔνε- 
γόησα οὖν ὅτι χρεὼν εἴη μὲ πρὸς ἐμαυτὸν πρῶτον 
ἱκανῶς πάντα ἀγαλαβόντα, λέγειν οὕτως. ὅϑεν ταχὺ 

ξυγωμολόγησά σοὶ τὰ ἐπιταχϑέντα χϑές" ἡγούμενος, 
ὕπερ ἐν ἅπασι τοῖς τοιοῖσδε μέγιστον ἕρνον, λόγον 
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τινὰ πρέποντα τοῖς βουλήμασιν ὑποϑέσϑαι, τοῦτον 
μετρίως ἡμᾶς εὐπορήσειν. οὕτω δὴ, καϑάπερ ὅδ᾽ 
εἶπε, χϑὲς τε εὐθὺς ἐνθένδε ἀπιὼν πρὸς τούσδε ἀνέ- 
φερον αὐτὰ, ἀναμιμνησκόμεγος, ἀπελϑών τε, σχεδόν 
τι ἅπαντα ἐπισκοπῶν τῆς νυχτὸς, ἀνέλαβον. ὧς δὴ 
τι τὸ λεγόμενον, τὠ παίδων μαϑήματα ϑαυμαστὸν 
ἔχει τὲ μνημεῖον. ἐγὼ γὰρ ἃ μὲν χϑὲς ἤκουσα, οὐκ 
ἂν οἶδα εἰ “δυναίμην ἅπαντα ἐν μνήμῃ πάλιν λαβεῖν' 
ταῦτα δὲ ἃ πάμπολυν χρόνον διακήκοα, παντάπασι 
ϑαυμάσαιμ' ἂν εἴτι μὲ αὐτῶν διαπέφευγεν. ἢν μὲν 
οὖν μετὰ πολλῆς ἡδονῆς καὶ παιδικῆς τότε ἀκουό- 
μένα, καὶ τοῦ πρεσβύτου προϑύμως μὲ διδάσκοντος, 
ἅτε μοῦ πολλάκις ἐπανερωτῶγτος " ὥστε οἷον ἐγκαύ- 
ματὰ μοι ἀνεκπλύτου γραφῆς ἔμμονά μοι γέγονε. 
καὶ δὴ καὶ τοῖσδε εὖὐϑ ὺς ἔλεγον ἕωϑεν αὐτὰ ταῦτα, 
ἵνα εὐποροῖεν λόγων μετὶ ἐμοῦ. γὺν οὖν οὗπερ εἴν8- 
κα πάντα εἴρηται, λέγειν εἰμὲ ἕτοιμος, ὦ “Σώκρατες, 

μὴ μόνον ἐν κεφαλαίοις, ἀλλ᾿ ὥσπερ ἤκουσα, καϑ' 
ἕκαστον. τοὺς δὲ πολίτας καὶ τὴν πόλιν ἢν χϑὲς ἡ- 
μὲν ὡς ἐν μύϑῳ διήεισϑα, μετενεγκόντες ἐπὶ τἀλη» 
ϑὲς, δεῦρο ϑήσομεν, ὧς ἐκείνην τήνδε οὖσαν" καὶ 
τοὺς πολίτας οὖς διενοοῦ, φήσομεν ἐκείνους τοὺς ἀ- 

ληϑινοὺς εἶναι προγόνους ἡμῶν οὖς ἔλεγεν ὃ ἱερεύς. 
πάντως ἁρμόσουσι, καὶ οὐκ ἀπωσόμεϑα λέγοντες 
αὐτοὺς εἶναι τοὺς ἐν τῷ τότε ὄντας χρόγῳ. κοινῇ δὲ 
διαλαμβάνοντες πάντες πειρασόμεϑα τὸ πρέπον εἰς 
δυναμιν οἷς ἐπέταξας ἀποδοῦναι. σκοπεῖν οὖν δεῖ, 
ὦ “Σώχρατες, εἰ κατὰ γοῦν ὃ λόγος ἡμῖν οὗτος, ἥ τι» 
νὰ ὅτ ἄλλον ἀντ αὐτοῦ ζητητέον. ΣΧ. Καὶ τίνα; 
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ὦ Κριτία, μᾶλλον ἀντὶ τούτου μεταλάβοιμεν ἄν; ὃς 
τῇ τε παρούση τῆς ϑεοῦ ϑυσίᾳ διὰ τὴν οἰκειότητα 
ἂν πρέποι μάλιστα" τό, τὲ μὴ πλασϑέντα μῦϑον 
ἀλλ ἀληϑινὸν λόγον εἶναι, πάμμεγά που. πῶς γὰρ 
καὶ πόϑεν ἄλλους εὑρήσομεν, ἀφέμενοι τούτων, οὔκ 
ἔστιν. ἀλλ ἀγαϑῇὴ τύχῃ χρὴ λέγειν μὲν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ, 
ἀντὶ τῶν χϑὲς λόγων, νῦν ἡσυχίαν ἄγοντα ἀκούειν. 
ΚΡ. Σπόπει δὴ τὴν τῶν ξενίων σοὶ διάϑεσιν, ὦ Σώ- 

κρατες, ἢ διέϑεμεν. ἔδοξε γὼρ ἡμῖν Τίμαιον μὲν, 
ἅτε ἀστρονομικώτατον ἡμῶν, καὶ περὲ φύσεως τοῦ 
παντὸς εἰδέναι μάλιστα ἔργον πεποιημένον, πρῶτον 
λέγειν, ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, τε- 

λευτῶντα δὲ εἰς ἀνϑρώπων φύσιν" ἐμὲ δὲ μετὰ τοῦ- 
τον, ὡς παρὰ μὲν τούτου δεδεγμένον ἀνθρώπους τῷ 
λόγῳ γεγονότας, παριὰ σοῦ δὲ πεπαιδευμένους δια- 
φερόντως αὐτῶν τινας" κατὰ δὲ τὸν Σόλωνος λόγον 

τε καὶ νόμον, εἰσαγαγόντα αὐτοὺς ὡς εἰς δικαστὰς ἦτ“ 

μᾶς, ποιῆσαι πολίτας τὴς πόλεως τῆσδε, ὡς ὄντας 

τοὺς τότε ᾿ϑηναίους, οὕς ἐμήνυσεν ἀφαγεῖς ὄντας ἢ 
τῶν ἱερῶν γραμμάτων φήμη" τὼ λοιπὰ δὲ, ὡς περὶ 
πολιτῶν καὶ ᾿4ϑηναίων ὄντων ἡδὴη ποιεῖσθαι τοὺς 
λόγους. Σ.Ώ. Τελέως τε καὶ λαμπρῶς ἔοικα ἄνταπο- 

λήψεσθαι τὴν τῶν λόγων ἑστίασιν, σὸν οὖν ἔργον 
λέγειν ἂν εἴη, ὦ 1 ἰμαὶϊε, τὸ μετὶ τοῦτο, ὧς ἔοικε, 
καλέσαντα κατὰ τόμον ϑεούς. ΤΙ. .1λ},, ὦ Σώξρα- 

τες, τοῦτό γε δὴ πάντες ὅσοι καὶ κατὰ βραχὺ σωφρα- 
σύνης μετέχουσιν, ἐπὶ πάσῃ δρμῇ καὶ σμικροῦ καὶ 
μεγάλου πράγματος ϑεὸν ἀεὶ που καλοῦσιν" ἡμᾶς 
δὲ τοὺς περὶ παντὸς λύγοις ποιεῖσ ϑαΐ στὴ μέλλοντας, 

Ι 

ὡς κάμε ,ὲ ἢ 
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εἰ γέγονεν, ἢ) καὶ ἀγενές ἐστιν, εἰ μὴ παντάπασι πα- 
ραλλάττομεν, ἀγάγχη Θεοὺς τε καὶ ϑεὰς ἐπιπαλουμέ- 

γους, εὔχεσθαι πάντας κατιὶὲ νοῦν ἐχείνοις μὲν μά- 

λιστα, ἑπομένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν. καὶ τὶ μὲν περὶ 
ϑεῶν ταύτῃ “παρακεκλήσϑω. τὸ δ᾽ ἡμ ἕτερον παρᾶα- 
Ἀλητέον, ἢ ῥᾷστ' ἂν ὑμεῖς μὲν μάϑητε, ἐγὼ δὲ, ἢ δια- 
»οοῦμαι, μα; λιατ' ἂν περὶ τῶν προκειμένων ἐνδειξαί- 
μην. Ἔστιν οὖν δὴ κατ ἐμὴν δόξαν 7 πρῶτον διαιρε- 
τέον τάδε" τὲ τὸ ὃν μὲν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ. ἔχον" 
καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν, ὃν δὲ οὐδέποτε. τὸ μὲν δὴ, 

γοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν, ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὃν" 

τὸ δ᾽ αὐ δόξῃ μετ᾽ αἰσθήσεως ἀλόγου, δοξαστὸν, "ιὰ 
γνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὅν. 
πᾶν δὲ αὖ τὸ γρδμειυνὶ ὑπ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνά- 

γχῆς γίγνεσθαι: παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου 
γέγεσιν σχεῖν. ὅπου μὲν οὖν ἂν ὃ δημιουργὸς πρὺς 
τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον β βλέπων ἀεὶ, τοιούτῳ τινὲ προσ- 
χοώμενος παραδείγ γματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν ἀπερ- 
γάζηται, ΠΝ ἐξ ἀνά γπῆς οὕτως ἀποτελεῖσθαι πᾶν" 

οὗ δ᾽ ἂν εἰς τὸ γεγονὸς, γενητῷ παραδείγματι προς- 
χρώμενος, οὐ καλόν. ὃ δὴ πᾶς οὐρανὸς, ἢ κόσμος, 

ἢ καὶ ἀλλο ὃ ὅν, τι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλιστ᾽ “ἂν δέ- 

ζοιτο, τοῦϑ᾽ ἡμῖν ὠγομάσϑω. σκεπτέον οὖν δὴ περὶ 
αὐτοῦ πρῶτον, ὅπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς ἐν ἀρχῇ 
δεῖν σκοπεῖν, πότερον ἢν ἀεὶ, γενέσεως ἀρχὴν ἐ ἔζων 

οὐδεμίαν, ἢ γέγονεν, ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος. γέ- 
γόογεν" δρατὸς γὰρ ἅπτος τὲ ἐστι, καὶ σῶμα ἔχων. 
πάντα δὲ τὶ τοιαῦτα, αἰσϑητά" τὰ δὲ αἰσϑητὰ, 
δόξῃ περιληπτὰ μετὰ αἰσθήσεως, γιγνόμενα καὶ γε- 
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β »ητὰ ἐφάνη. τῷ δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν ὑπ αἰτίου 
τινὸς ἀνοίγκην εἶναι γενέσθαι. τὸν μὲν οὖν ποιητὴν 

καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον, καὶ 
εὑρόντα, εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν. τόδε δ᾽ αὖ 
πάλιν ἐπισκεπτέον περὸ αὐτοῦ, πρὸς πύτερον τῶν 
παραδειγμάτων ὃ τεκτοιγόμενος αὐτὸν ἃ πειργάξετο. 
πότερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτιὶὶ καὶ ὡσαύτως ἔχον, ἢ 
πρὸς τὸ γεγονός. εἰ μὲν δὴ χαλός ἐστιν ὅδε ὃ κχό- 
σμος, ὃ,τε δημιουργὺς ἀγαϑὸς, ὀῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀΐ- 
διον ἔβλεπεν" εἰ δὲ (ὃ μηδ᾽ εἰπεῖν τινι ϑέμις) πρὸς 
τὸ γεγονός. παντὲ δὲ σαφὲς ὅτι πρὸς τὸ ἀΐδιον. ὃ 

μὲν γιὰρ, κάλλιστος τῶν γεγονότων, ὃ δ᾽ ἄριστος τῶν 
αὐτέων. οὕτω δὴ γεγενημένος, πρὸς τὸ λόγῳ καὶ 
φοογήσει περιληπτὸν, καὶ κατὰ ταὐτιὶ ἔχον, δεδη- 

μιούργηται. τούτων δὲ ὑπαρχόντων αὖ, καὶ πᾶσα 
ἀνάγκη τόνδε τὸν κόσμον, εἰκόνα τινὸς εἶναι. μέχι- 
στον δὴ παντὸς ἄρξασϑαι κατὰ φύσιν ἀρχὴν. ὧδε 
οὖν περ τε εἰκόνος καὶ τοῦ πιὰ ϑυῤείνμντας, αὖ διο- 
θισχέον, ὡς ἄρα τοὺς λόγους ὡνπέρ εἰσιν ἐξηγηταὶ, 

τούτων αὐτῶν καὶ ξυγγενεῖς ὄντας. τοῦ μὲν οὖν μο- 
νίμου καὶ βεβαίου, καὶ μετὶὶ νοῦ καταφανοῦς, μον» έ- 
μους καὶ ἀμεταπτώτους, καϑ' ὅσον τὲ ἀνελέγκτοις 

προσῆκεν λόγοις εἶναι" καὶ ἀκινήτοις, τούτου δεῖ 
μηδὲν ἐλλείπειν" τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπει- 

κασϑέντος, ὄντος δὲ εἰκόνος, εἰκότας, ἀγάλογόν 18 
ἐχείνων ὄντας. Ο, τι γὰρ πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο 
πρὸς πίστιν ἀλήϑεια. ἐὰν οὖν, ὦ «Σώκρατες, πολλιὲ 

πολλῶν εἰπόντων περὶ ϑεῶν καὶ τῆς τοῦ παντὸς 75: 

γεσεως, μὴ δυνατοὶ γιγγώμεϑα πάντη πάντως ἢν 

Ῥετ  ΜῊΣ ὃ 
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τοὺς αὐτοὺς αὑτοῖς ὁμολογουμένους καὶ ἀπηκριβω- 
μένους λόγους, ἀποδοῦναι, μὴ ϑαυμάσῃς. ἀλλ᾽ ἐὼν 

ἄρα μηδενὸς ἧττον παρεχώμεϑα εἰκότας, ἀγαπᾷν 
χρὴ" μεμνημένον ὡς ὃ λέγωγ, ὑμεῖς τς οὗ κριταὶ, φὺ- 
σιν ἀνϑρωπίγην ἔχομεν" ὥστε περὶ τούτων τὸν εἰκό- 
τα μῦϑον ἀποδεχομένους, πρέπει μηδὲν ὃ δτι πέρα ζη- 
φεῦγον ΣΩΣ Ἄριστα, ὦ Τίμαιε" . σιανταπασί τὸ ὡς κε- 

λεύεις ἀποδεκτέον. τὸ μὲν οὖν προοίμιον. ϑαῦμα- 
σίως ἀπεδεξώμεϑ σου, τὸν δὲ δὴ γόμον ἡμῖν ἐφεξῆς ᾿ 
πέθανε: ΤΊ. “έγωμεν δὴ δι ἣν αἰτίαν γένεσιν καὶ ἢ 
τὸ πᾶν τόδε ὃ Ξυνισεοι ξυγέστησενγ. ἀγαϑὸς ἢν, ἄ- 

γαϑῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται 
Υ͂ ΄ 3 3 4 ΡλῚ “ ς , 

φϑόνος. τούτου δ΄ ἐκτὸς ὧν, πάντα δτιμάλιστα 
9 Υ͂ ᾿ Υ͂ Ξ Ὡ- Υ͂ φςι 

ἐβουλήϑη γενέσϑαιν παραπλήσια αὑτῷ. ταύτην δὲ 
, ! ᾿Ὶ ᾿ 

γενέσεως κόσμου μάλιστ᾽ ἄν τις ἀρχὴν κυριωτάτην 
3 τῳ 4 2 ὃ 

παρ ἀνδρῶν φρονίμων ἀποδεχόμενος, ὀρϑότατα ἅ-᾿ 
ποδέχουτ' ἄν. ᾿βουληϑεὶς γὰρ ὁ ϑεὸς ἀγαϑὰ μὲν 
πάντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι κατὰ δύναμιν, οὕτω 
δὴ πῶν ὅσον ἣν ὁρατὸν, παραλαβὼν, οὐχ ἡσυχίαν 
ἀρ ἀλλὰ κινούμενον. σλ ἡ νων καὶ ἀτάκτως, εἰς 
τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, Ἶ ))γησάμενος ἐχεῖνο 
τούτου πάντως ἄμεινον. ϑέμις δὲ οὔτ᾽ ἣν οὔτ᾽ ἔστι τῷ 
ἀρίστῳ δρῶν ἄλλο πλὴν τὸ κάλλιστον. λογισάμενος οὖν 

εὕρισκεν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν δρατῶν οὐδὲν ἀνόητον, 
τοῦ νοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον ἔσεσϑαί ποτ᾽ 
ἕργον. γοῦν δ᾽ αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγε- 

γέσϑαΐ τῳ. διὰ δὴ τὸν λογισμὸν τόνδε, νοῦν μὲν ἐν 
ψυχῆ, ψυχὴν δὲ ἐν σώματι συνιστὺς, τὸ πᾶν ξυνετε- 
Ὑταίνετο, ὅπος δὁτικάλλιστον εἴη κατὰ φύσιν ἄρις ὁ φδκνὰ,- κυυνόντοζοες 

Ἴ 
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τε ἔυγον ἀπειργασμένος. οὕτως οὖν δὴ κατὰ λὄγον 
τὸν εἰκότα δεῖ λέγειν, τύνδε τὸν κόσμον, ζῶον ἔμψυ- 

χον ἔννουν τὲ τῇ ἀληϑείᾳ διὺὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ γενέ- 
σθαι πρόνοιαν. Τούτου δ᾽ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τοὺ- 
τοις ἐφεξῆς ἡμῖν λεκτέον, τίνυ τῶν ζώων αὐτὸν εἰς 

ὁμοιότητα ὃ ξυνιστὰς ξυνέστησε. τῶν μὲν οὖν ἐν μέ- 
ρους εἴδει πεφυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν. ἀτελεῖ 
γὰρ ἐοικὸς οὐδέν ποτὶ ἂν γένοιτο καλόν. οὗ δ᾽ ἔςι τὰλ- 
λὰ ζῶα καϑ' ἕν καὶ κατὼ γένη μόρια, πάντων ὁμοιό- 
τατον αὐτῷ εἶναι τιϑῶμεν. τὰ γὰρ δὴ νοητὰ ζῶα 
πάντα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει, καϑάπερ δὃδὲε 
ὁ χόσμος ἡμᾶς, ὅσα τε ἄλλα ϑρέμματα συνέστηκεν 

ὁρατά. τῷ γὰρ τῶν νοουμένων καλλίστῳ καὶ κατὰ 
σιάντοα τελέῳ μάλιστ᾽ αὐτὸν ϑεὸς ὁμοιῶσαι βουλη- 
ϑεὶς, ζῶον ἕν δρατὸν, πάνϑ᾽ ὅσα κατὰ φύσιν αὐτοῦ 

συγγενῆ ζῶα ἐντὸς ἔχον ἑαυτοῦ, ξυγέστησε. πότερον 
οὖν ὀρϑῶς ἑ ξἕγα οὐρανὸν προσεΐρήκαμεν, ἢ πολλοὺς 

καὶ ἀπείρους λέγειν ἣν ὀρϑότερον; ἕνα" εἴπερ κατὰ 
τὸ παράδειγμα δεδημιουργημένος ἕ ἔσται. τὸ γὰρ πε- 
θιέχον. πάντα ὁπόσα νοητὰ ζῶα, μεϑ' ἑτέρου. δεύτε- 

ΩΣ οὐκ ἄν ποῖ εἴη. πάλιν γὰρ ἂν ἕτερον εἰγαῦ τὸ 
περ ἐκείνω δέοι ζῶον, οὗ μέρος ἂν ̓ ἤτην ἐχείγω" καὲ 

οὔκ ἂν ὅτι ἐκείνοιν, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ τῷ περιέχοντι, τόδ᾽ 
ἂν ἀφωμοιωμένον λέγοιτο ὀρϑότερον. ἵνα οὖν τόδε 
κατὸὼ τὴν μόνωσιν ὅμοιον ἢ τῷ παντελεῖ ζώῳ, διὰ 
ταῦτα οὔτε δύο, οὔτ᾽ ἀπείρους ἐποίησεν ὃ ποιῶν, 
κόσμους ἀλλ εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς, 
ἔστε τὲ καὶ ἔσεται. σωματοειδὲς δὴ καὶ δρατὸν ὅ- 
πτὸν τ δεῖ τὸ γεγόμενον εἶναι. χωρισϑὲν δὲ τὲ πυρὸς 

ἱτῖννι 
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οὐδὲν ἂν ποτε δρατὸν γένοιτο" οὐδὲ ἁπτὸν, ἄνευ 
τινὸς στερεδοῦ" στερεὸν δὲ, οὐκ ἄγευ γῆς. ὅϑεν ἐκ 

πυρὺς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμεγος συγνιστάγαι 
σῶμα ὃ ϑεὸς ἐποίει. δύο δὲ μόνω ξυνίστασϑαν τρί- 
του χωρὶς, οὐ δυνατόν: δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ δεῖ τι- 
γὰ ἀμφοῖν ξυναγωγὸν γίνεσϑαι. δεσμῶν δ᾽ ὃ καἀλ- 

λιστος, ὃς ἂν αὑτὸν καὶ τὰ ξυνδούμενα, ὁτιμάλιστα 

ὃ») ποιῇ. τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογία κάλλιστα ἅπο- 
τελεῖν. ὅπόταν γὰρ ἀριϑμῶν τριῶν, εἶτε ὄγκων, εἴτε 
δυνάμεων, ὡντινωνοῦν ἢ) τὸ μέσον, ὃ, τι περ τὸ πρῶ- 
τον πρὸς αὐτὸ, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον - καὶ 
πάλιν αὖϑις, δ, τι τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τοῦτο 

τὸ πεσὸν πρὺς τὸ πρῶτον" τὖτε τὸ μέσον μὲν, πρῶ- 
10} καὶ ἔσχατον γιγυόμάνονς τὸ δὲ ξοχατον καὶ τὸ 

πρῶτο», αὖ μέσα ἀπ ΠΕΡῚ πάνϑ' οὕτως ἐξ ἀνά- 

γκῆς ταῦτα εἶναι ξυμ αβήσεται. τιὰ αὐτὰ δὲ γενόμενα 
ἀλλήλοις, ἕν πάντα ἔσται. εἰ μὲν οὖν ἐπίπεδον μὲν, 

βᾶάϑος δὲ μηδὲν ἔχον ἔδεν γίγνεσθαν τὸ τοῦ παντὸς 

σῶμα, μία μεσότης ἂν ἐξήρκει τά τὲ μεθ᾽ αὑτῆς ξυν- 

δεῖν καὶ ἑαυτὴν. νῦν δὲ ( στερεὸν γὰρ αὐτὸ προοῆ- 
κεν εἶναι, τιὶ δὲ στερεὰ μία μὲν οὐδέποτε, δύο δὲ ἀεὶ 

μεσότητες συγαρμόττουσιν) οὕτω δὴ πυρός τε καὶ 

γῆς, ὕδωρ ἀέρα τε ὃ ϑεὸς ἐν μέσῳ ϑεὶς, καὶ πρὸς 

ἄλληλα καϑ' ὅσον ἣν δυνατὸν ἀνὰ τὸν αὐτὸν ἅπερ- 
γασάμενος, δ᾽, τι πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα πρὸς 
ὕδωρ" καὶ δ, τι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, τοῦτο δ᾽ ὕδωρ πρὸς 
γῆν" ξυνέδησε καὶ ξυνεστήσατο οὐρανὸν δρατὸν καὶ 
ἁπτόν. καὶ διὸ ταῦτα ἔκ τε δὴ τούτων τοιούτων καὶ 
τὸν ἀριϑμὺν τεττίίρων τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἐγεννὴ 
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ϑη δι ἀναλογίας ὁμολογῆσαν. φιλίαν τὲ ἔσχεν ἐν 
᾿ [4] 2 ΟῚ 0 ἢ 3 "Ύω ᾿ ΕΙ Φ ι 

τούτων, ὥστ᾽ εἰς ταὐτὸν αὐτῷ ξυνελϑὸν, ἄλυτον ὑπὸ 
τῶν ἄλλων, πλὴν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαντος, γενέσθαι. 

-ο" ᾿ " ν᾿ ᾿ ε , , « εὡ 

τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἕν ὁλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ 
᾿ ᾿ ει! 

κόσμου σύστασις. ἐκ γὼρ πυρὸς παντὸς, υδατός τε 
᾿ -Ὁ - , ᾿ς ΒΩ ι ᾿ 

καὶ ἀέρος καὶ γῆς, ξυνέστησεν αὐτὸν ὁ ξυνιστὰς, μέ- 
Ἴ κι "" Π 3 ᾽ Π 3) ὼ» ΓΝ ΠῚ 

ρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωϑεν ὑπολείπων" 
Γ - " , ει! " 

τάδε διανοηϑεὶς, πρῶτον μὲν ἵνα ὁλον ὁτιμάλιστα 
ζῶον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη" πρὸς δὲ τού- 

.« « 3 ς Ἢ ΥΣ δ 11 ἐδ ἰδ 5 
τοις, ἕν, ατε οὐχ ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἀλλο τοιοῦτ 

᾿ ᾿ , " 27 ΕἸ 
ἂν γένοιτο. ἕτι δὲ, ἵνα ἀγήρων καὶ ἄνοσον ἢ" κα- 

- νι ῳω - ᾿ ’ ᾽ ᾽ 

ταγοῶν ὡς ἃ ξυνιστᾷ τὰ σώματα, ϑερμὰ καὶ ψυχρὼ 
Ἃ , ,ι) ἡ ᾿ 3 " 2, “» " 

καὶ πάνϑ᾽ ὁσὰ δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει, περιϊστάμενα 
ΝΜ Υ 3 ’ Ι Ἃ 

ἔξωϑεν καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως, λύει, καὶ γόσους 

γῆράς τε ἐπάγοντα, φϑίνειν ποιεῖ. διὼ δὴ τὴν αἰτέαν 
Ἧ, Π Π Υ δ ει « »» ς " 

καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε, ἐν ὁλον ἐξ ἁπάντων τέλεον 
Π 2) 39 ) »- “Ὁὖ 

καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸν ἐτεκτήνατο. Καὶ σχῆ- 
ν Ἃ ; 3 " ν᾽ 

μα δὲ ἔδωκεν αὐτῳ τὸ πρέπον καὶ ξυγγενές. τῷ γὰρ 
τ , τα ς “- -» , ᾿ .-Ἱ ’ 

τὰ πάντ᾽ ἐν αὑτῷ ζῶα περιέχειν μέλλονει ζώῳ, πρέ- 
ΒλῚ , - " ΕῚ « Ὁ Γ [ῳ 

πον ἂν εἴη σγῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν αὐτῷ πάντα ὃ- 

πόσα σχήματα. διὸ καὶ σφαιροειδὲς, ἐκ μέσου πάν- 

τὴ πρὸς τὸς τελευτὸς ἴσον ἀπέχον καὶ κυκλοτερὲς 
5.5, ἢ 

αὐτὸ ἑτορνεύσατο, πάντων τελεώτατον ὁμοιότατόν 
Ἃ ἐς ἀν κι ς ῳ ᾿ ὰ ᾽ ᾿ ; 

τὲ αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων". νομίσας μυρίῳ κάλλιον 
ε 9 ᾿ - ι ι Π ““ 9 
ὁμοῖον ἀνομοίου. λεῖον δὲ δὴ κύκλῳ πᾶν ἔξωϑεν 

7 ὧϑ -Ὁ 9 Α 

αὐτὸ ἀπηκριβοῦτο, πολλῶν χάριν. ὀμμάτων τε γὰρ 
᾿᾿ ὗ -Ὁ 3 εις εἶ Π δ Ρ] ι « Π 2.5 

ἐπεδεῖτο οὐδὲν" (ὁρατὸν γὰρ οὐδὲν ὑπελείπετο ἕξω- 
32ς} 3 - 3 Υ ι 9 ’ ωοὉ “ ϑεν) οὐδ᾽ ἀκοῆς" οὐδὲ γὼρ ἀκουστόν. πνεῦμά τὲ 

ΜΕ. ι 3 - 3.7 ΕΊ 
οὐκ ἣν περιεστὼς δεόμενον ἀγαπγοῆς. οὐδ᾽ αὖ τινος 
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ἐπιδεὲς ἣν ὀργάνου σχεῖν, ᾧ τὴν μὲν εἰς ξαυτὸ τροφὴν 
δέξοιτο, τὴν δὲ πρότερον ἐξυιμασμένην ἀποπέμψοι 
πάλιν. ἀπήει τὲ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ προσῇει αὐτῷ πο- 
ϑὲν οὐδέν. οὐ γὰρ ἦν. αὐτὸ γἐρ ἑαυτῷ τροφὴν, 
τὴν ἑαυτοῦ φϑίσιν παρέχον, καὶ πάντα ἐν αὑτῷ καὶ 

ὕφ αὑτοῦ πάσχον καὶ δρῶν, ἐκ τέχνης γέγονεν, ἡγὴ- 
σατο γὰρ αὐτὸ ὃ συνϑεὶς, αὕταρπες ὃν, ἄμεινον ἔσε- 

σϑαι μᾶλλον 1 ἢ πυοσδεὲς ὄλλων. χειρῶν δὲ, αἷς οὔτε 

λαβεῖν, οὔτε ἄν τινα ἀμύγασϑαι χρεία τὶς ἣν, μάτην 

οὐκ ῴετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν" οὐδὲ ποδῶν, οὐδὲ 
ὅλως τῆς περὶ τὴν βάσιν ὑπηρεσίας. Κίνησιν γὰρ 
ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν, τῶν δπτιὰ 
τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα. οὖσαν. διὸ δὴ 
κατὰ ταὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν αὑτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ, 
ἐποίησε κὐκλῳ κινεῖσθαι στρεφόμενον: - τὸς δὲ ξξ 
ἁπάσας κινήσεις ἀφεῖλεν, καὶ ἀπλανὲς ἀπειργάσατο 
ἐκείνων. ἐπὲ δὲ τὴν περίοδον ταύτην ἅτ᾽ οὐδὲν πο- 
δῶν δέον, ἀσχελὲς καὶ ἀποὺυν αὐτὸ ἐγέννησεν, οὗτος 

δὴ πῶς ὄντως ἀεὶ λογισμὸς ϑεοῦ, περὶ τὸν ποτὲ ἐσό- 

μενον ϑεὸν λογισϑεὶς, λεῖον καὶ ὅμαλὸν, πανταχῆ τε 
ἐκ μέσου ἴσον, κποὶ ὅλον καὶ τέλεον ἐκ τελέων σωμά- 

τῶν σῶμα ἐποίησε. ψυχὴν δὲ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ 
ϑεὶς, διὰ παντύς τε ἔτεινε, καὶ ἔτι ἕξω τὸ σῶμα αὐτῇ 

περιεγάλυψε, καὶ κύκλῳ δὴ κύκλον στρεφόμενον, οὔ- 
ρανὸν ἕνα μόνον ἔρημον κατέστησε, δι’ ἀρετὴν αὐτὸν 
αὑτῷ δυνάμενον ξυγγίγνεσθαι, καὶ οὐδενὸς ἑτέρου 
προσδεόμενον, γγώριμον δὲ καὶ φίλον ἱκανῶς αὐτὸν 
αὑτῷ. διὰ πώντα δὴ ταῦτα εὐδαίμονα ϑεὸν αὐτὸν 
ἐγεννήσατο. τὴν δὲ δὴ ψυχὴν οὐχ ὡς νῦν ὑστέραν 
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ἐπιχειροῦμεν λέγειν; οὕτως ἐμηχανήσατο καὶ ὃ ϑεὸς 
νεωτέραν. οὐ γν ἂν ἄρχεσϑαι πρεσβύτερον ὑπὸ 
γεωτέρου συγέρξας εἴασεν. ἀλλά Ἄδ8 ἡμεῖς πολὺ με- 
τέχγοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῇ, ταὐτῃ πη 
καὶ λέγομεν. ὃ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ προτέραν 
καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος, ὡς δεσπότιν καὶ 

ἀἄρξουσαν ἀρξομένου συνεστήσατο, ἐκ τῶνδέ τε καὶ 
τοιῷδε τρόπῳ" τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 
εἰμεν οὐσίας, καὶ τῆς αὖ περὶ τὰ σώματα γιγνο- 
ιἔγὴς μεριστῆς, τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ συνεκερώ- 
σατο οὐσέας ἶδοι τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως αὖ πέρυ 
καὶ τῆς τοῦ: ἑτέρου, καὶ κατὰ ταὐτὰ ξυνέστησεν ἐν 
μέσῳ τοῦ τὲ ἀμεροῦς αὐτῶν, καὶ τοῦ κατιὶ τὰ σώ- 

ματα μεριστοῦ. καὶ τρία λαβὼν αὖ τὰ ὄντα, συνε- 
κεράσατο εἰς μίαν πάντα ἐδένν, τὴν ϑατέρου φύσιν 
δύσμικτον οὖσαν εἰς ταὐτὸ ξυναρμόττων βέᾳ. μιγνὺς 
δὲ μετὰ τῆς οὐσίας, καὶ ἐκ τριῶν ποιησάμενος ἕν, 
πάλιν ὅλον τοῦτο μοίρας ὅσας προρῆιϑ διένειμεν" 
ἑκάστην δὲ ἔκ τε ταὐτοῦ καὶ ϑατέρου καὶ τῆς οὐσίας. 
μεμιγμένην. ἤρχετο δὲ διαιρεῖν ὦδυ: μέαν ἀφεῖλε 
τοπρῶτον ἀπὸ παντὸς μοῖραν" μετὰ δὲ ταύτην ἀφὴ- 

ρει δικλααέαν ταύτης. τὴν δ᾽ αὖ τρίτην, ἡμιολίαν 
μὲν τῆς δευτέρας, τριπλασίαν δὲ τῆς πρώτης. τετάρ- 
τὴν δὲ, τῆς δευτέρας διπλῆν᾽ πέμπτην δὲ, τριπλῆν 
τῆς τρίτης" τὴν δ᾽ ἕκτην, τῆς πρώτης ϑκταπλασίαν- 

ἑῤδόμην δὲ, ἑπτακαιεικοσαπλασέαν τῆς πρώτης. με- 
τιὶ δὲ ταῦτα, ξυνεπλήρωσε τά τὲ διπλάσια καὶ τρι- 
πλάσια διαστήματα, μοίρας ἔτι ἐχεῖϑεν ἀποτέμνων, 
αὐ τιϑεὶς εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, ὥστε ἐν ἑκάστῳ 
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διαστήματι δύο εἶναν μεσότητας" τὴν μὲν, ταὐτῷ 
μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ ὕπερεχο- 
μένην, τὴν δ᾽ ἴσῳ μὲν κατ᾽ ἀριϑμὸν ὑπερέχουσαν, 
ἴσῳ δὲ ὑπερεχομένην. ἡμιολίων δὲ διαστάσεων καὶ 
ἐπιτρίτων καὶ ἐπογδόων γενομένων, ἐκ τούτων τῶν 
δεσμῶν ἐν ταῖς πρόσϑεν διαστάσεσι, τῷ τοῦ ἐπο- 
γδόου διαστήματι τὺ ἐπίτριτα πάντα ξυνεπληροῦτο, 
λείπων αὐτῶν ἑκάστου μόριον. τῆς τοῦ μορίου ταὺ- 
τῆς διαστάσεως λειφϑείσης, ἀριϑμοῦ πρὸς ἀριϑμὸν 
ἐχούσης τοὺς ὄρους, ἕξ καὶ πεντήκοντα χαὶ διακο- 

σίων πρὸς τρία καὶ τετταράκοντα καὶ διακόσια. καὶ 
δὴ τὸ μιχϑὲν ἐξ οὗ ταῦτα κατέτεμνεν, οὕτως ἤδη 
πῶν ἀπηναλώκει. ταύτην οὖν τὴν ξύστασιν πᾶσαν, 
διπλὴν κατὰ μῆκος σχίσας, μέσην πρὸς μέσην ἑκατέ- 

ραν ἀλλήλαις, οἷον χα προσβαλὼν, κατέκαμψεν εἰς 
κύκλον, ξυνάψας αὑταῖς τε καὶ ἀλλήλαις ἐν τῷ κα- 
ταντικρὺ τῆς προσβολῆς " καὶ τῇ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἐν 
τῷ αὐτῷ περιαγομένῃ κινήσει πέριξ αὐτὰς ἔλαβε" 

καὶ τὸν μὲν ἕξω, τὸν δ᾽ ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κύκλων. 

τὴν μὲν οὖν ἔξω φορὰν, ἐπεφήμισεν εἶναι τῆς ταὐ- 
τοῦ φύσεως, τὴν δ᾽ ἐντὸς, τῆς ϑατέρου. τὴν μὲν δὴ 
ταὐτοῦ, κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ περιήγαγε" τὴν δὲ 

ϑατέρου, κατὰ διάμετρον, ἐπ᾿ ἀριστερά. κράτος δ᾽ 
ἔδωκε τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾷ. μίαν γὰρ 
αὐτὴν ἀσχισταν εἴασεν, τὴν δ᾽ ἐντὸς, σχίσας ἑξαχῆ, 
ἑπτὼ κύχλους ἀνίσους κατὰ τὴν τοῦ διπλασίου 
καὶ τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην, οὐσῶν ἑκατέ- 
θωγντριῶν, κατὰ τἀναντία μὲν ἀλλήλοις προσέταξεν 
ἰέναι τοὺς κύχλους, τάχει δὲ τρεῖς μὲν ὁμοίως, τοὺς 
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δὲ τέτταρας ἀλλήλοις καὶ τοῖς τρισὶν ἀνομοίως, ἐν 

λόγῳ δὲ φερομένους. ᾿Πἰπεὶ δὲ κατὰ νοῦν τῷ ξυγιστάν- 
τι πᾶσα ἡ τῆς ψυχῆς ξύστασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο 

πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκταίνετο, καὶ μέ- 
σον μέσῃ ξυνάγων προσήρμοττεν. ἡ δ᾽ ἐκ μέσου πιρὸς 
τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντη διαπλαχεῖσα, κύκλῳ τε 
αὐτὸν ἔξωϑεν περικαλύψασα, αὐτὴ τε ἐν αὑτῇ στρε- 
φομένη, ϑείαν ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρο- 
γος βίου πρὸς τὸν ξύμπαντα χρόνον. καὶ τὸ μὲν δὴ 

σῶμα ὁρατὸν οὐραγοῦ γέγονεν, αὐτὴ δὲ, ἀόρατος μὲν, 

λογισμοῦ δὲ μετέχουσα καὶ ἁρμονέας ψυχὴ τῶν νοη- 
τῶν, ἀεὶ τὸ ὄντων, ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀρίστη γενομέ- 
γῃ τῶν γεννηθέντων. ἅτε οὖν ἐκ ταὐτοῦ καὶ τῆς ϑα- 
τέρου φύσεως, ἕκ τε οὐσίας τριῶν τούτων συγκρα- 

- ϑεῖσα μοιρῶν, καὶ ἀνάλογον μερισϑεῖσα καὶ ξυνδε- 

ϑεῖσα, αὐτὴ τε ἀνακυκλουμένη πρὸς αὑτὴν, ὅταν οὐ- 
σέαν σκεδαστὴν ἕγοντός τινος ἐφάπτηται, καὶ ὅταν 

ἀμέριστον, λέγει κιγουμένη διὼ πάσης ἑαυτῆς, ὅτῳ 
τ ὧν τι ταὐτὸν ἢ, καὶ ὅτου ἂν ἕτερον, πρὸς ὅ, τι τε 
μάλιστα καὶ ὅπη καὶ ὅπως καὶ ὁπότε ἘΚΡΌΎΝ κα- 
τὰ τὰ γιγνόμενα τε-πρὸς ἕκαστον ἕκαστα εἶναι καὶ 
πάσχειν, καὶ πρὸς τὰ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα ἀεί, λόγος 

δὲ ὃ κατὰ ταὐτὸν ἀληϑὴς γιγνόμεγος, περέ τε ϑάτε- 
ρον ὧν, καὶ περὶ τὸ ταὐτὸν ἐν τῷ κινουμένῳ ὕφ᾽ αὖὗ- 
τοῦ φερόμενος ἄνευ φϑόγγου καὶ ἡχῆς, ὅταν μὲν 
περὶ τὸ αἴσϑητον γίγνηται, καὶ ὃ τοῦ ϑατέρου κύ- 
κλος ὀρϑὸς ἰὼν, εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διαγγείς 

λῃ, δόξαι καὶ πίστεις 7) θην βέβαιοι καὶ ἄλη- 
ϑεῖς "΄ ὅταν δὲ αὖ περὶ τὸ τατηνοᾶυ ἢ ἢ, καὶ ὃ ταὖ- 
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τοῦ κύκλος εὔτροχος ὧν αὐτὰ μηνύση, νοῦς ἐπιστή- 
(ἡ τε ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται. τούτω δὲ ἐν ᾧ τῶν 
ὄντων ἐγγίγνεσϑον, ἄν ποτε τὶς αὐτὸ ὄλλο πλὴν ψυ- 
χὴν εἴπη, πᾶν μᾶλλον ἢ τἀληϑὲς ἐρεῖ. Ως δὲ κιγνηϑὲν 
τε αὐτὸ καὶ ζῶν ἐνενόησε τῶν ἀϊδίων ϑεῶν γεγονὸς 
ἀγαλμα ὃ γεννήσας πατὴρ, ἠγάσθη τε, καὶ εὐφοῦν- 
ϑεὶς, ἔτι δὴ μᾶλλον ὅμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα ἐπε- 
νόησεν ἀπεργάσασθαι. καϑάπερ οὖν αὐτὸ τυγχώνει 
ζῶον ἀΐδιον, καὶ τόδε τὸ πᾶν οὕτως εἰς δύναμιν ἐπε- 

χείρησε τοιοῦτον ἀποτελεῖν. ἡ μὲν οὖν ζώου φύσις 
ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνιος. καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ γεννη- 
τῷ παντελῶς προσάπτειν, οὖκ ἣν δυνατόν εἰκόνα δ᾽ 
ἐπινοεῖ κιγητὴν τινὰ αἰῶγος ποιῆσαι, καὶ διακοσμῶν 
ἅμα οὐρανὸν, ποιεῖ, μένοντος αἰῶνος ἐν ἑνὶ, κατ᾽ ἀ- 
οιϑμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ χρόνον 
ὠνομάχαμεν. ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας καὶ μῆγας καὶ 
ἐνιαυτοὺς, οὐκ ὄντας πρὶν οὐρανὸν γενέσθαι, καὶ 

τότε ἅμα ἐκείνῳ ξυνισταμένῳ τὴν γένεσιν αὐτῶν μη- 
χαγνᾶται. ταῦτα δὲ πάντα μέρος χρόνον, καὶ τό, τ᾽ 
ἦν, τό,.-τ' ἔσται, χοόνου γεγονότος εἴδη, φέροντες 

λανϑάνομεν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον οὐσίαν, οὖκ ὀρϑῶς. λέ- 
γομεν γὰρ δὴ ὡς ἢν, ἔστι τε καὶ ἔσται τῇ δὲ τὸ ἔστι 
μόνον, κατὰ τὸν ἀληϑῇ λόγον, προσήκει. τὸ δὲ ἢν, 

τό, τ᾿ ἔσται, περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέ- 

πεν λέγεσϑαι. κινήσεις γὰρ ἐστόν. τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ 
ταὐτιὶ ἔχον ἀκιγήτως, οὔτε πρεσβύτερον, οὔτε γνεώτε- 

οον προσήχει γίγνεσθαι ποτὲ, οὐδὲ γεγονέναι νῦν, 
οὐδ᾽ εἰσαῦϑις ἔσεσθαι" τοπαράπαν τε οὐδὲν ὅσα 
γένεσις τοῖς ἐν αἰσθήσει φερομένοις προσῆψεν" ἀλλὺ 
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γρόνου ταῦτα αἰῶνά τε μιμουμένου καὶ καὶ ἄἀρι- 

μὸν κυκλουμένου, γέγονεν εἰδη. καὶ πρὸς τοὑτοις 

ἔτι τὰ τοιάδε, κὸν τ χεγουῦς, εἰναι γεγονὸς, καὶ τὸ 

γιγγόμενον, εἶναι γιγγόμεγον " ἔτι δὲ τὸ γενησόμενον, 
εἶναι γενησόμενον, καὶ τὸ μὴ ὃν, μὴ ὃν εἰναι. ὧν 

5 ι γ -»Ὕ ᾿ τι 2 

οὐδὲν ἀκριβῶς λέγομεν. περὶ μὲν οὖν τούτων τάχ 
ἂν οὐκ εἴῃ Ἰαιρὸς πρόπων ἐν τιῇ 1 παρόν τί διακριβο- 
λογεῖσθϑαι. χρόνος δ᾽ οὖν μετ' οὐρανοῦ γέγονεν, ἵγ 
ἅμα γεννηϑέντες, ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἄν ποτε λὗσις 

5 β' ι , »ἫἊὉ 39 

τὶς αὐτῶν γένηται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμοι τῆς αὖ- 
ε᾽ 2 - ᾿ 

ὠνίου φύσεως" ἵν ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν 

2). τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα, σάντα αἰῶνα ἐστὶν 

ὧν" ὁ δ᾽ αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς 

τε καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος ἐστὶ μόνος. ἐξ οὖν λόγου καὶ 

διανοίας ϑεοῦ τοιαύτης πρὸς χρύγνου γένεσιν, ἵνα 
- . ἘΠ ΕΣ ᾿βρνὰ 2) 

γενγηϑῇ χρούγνος, ἥλιος καὶ Σελήνη, καὶ πόντε ἀλλα 
2) ,ὕὔ 5 

ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλάνητες, εἰς διορισμὸν καὶ 
5 -Ὁ ᾿ ῃ τι 3.ϑ ».ν 

φυλακὴν ἀριϑμῶν χρόνου γέγονε. σώματα δὲ αὐτῶν 
μ ᾿ ’ 5 ι ι 

ἑκάστων ποιήσας ὁ ϑεὸς, ἔϑηκεν εἰς τὰς περιφορᾶς, 
Ἢ ᾿ 2) ᾿ 2) , 

ἃς ἡ ϑατέρου περίοδος ηει, ἑπτὰ οὔσας, ὄντα ἑπτά" 
"Ὁ λ ὲ Υ ΕΥΝΝ ον Ν -"Ὕ» »Ἣ [- ἘΒΙΣ Ὶ ὃ: «“τληνὴν μὲν ἑξις τὸ» περὶ γὴν» πρῶτον, {ἰλιον ὁ ει 

᾿ Ι͂ ς τ ΠΘΗ͂ΝΣ ςυνν τς ͵ τ Ὗ τ ᾿- Υ 

τὸν δεύτερον ὑπὲρ γῆς" “Εωσφόρον δὲ καὶ τὸν ἱερὸν 

“Προμοῦ λεγόμενον, εἰς τοὺς τάχει μὲν ἰσόδ Ἣ: Πρμ γόμενον, εἰς τοὺς τάχει μὲν ἰσύδρομον Η- 
Ι Ι ΝῚ ᾿ ) 5 . 39 -»-Ὁἢςῃἷ 

λέῳ κύκλον ἐόντας, τὴν δ᾽ ἐναντίαν εἰληχύτας αὐτῷ 
Γ τ Ἂ ᾿ 

δύναμιν. οϑὲν καταλαμβάνουσέ τε καὶ καταλαμβά- 
ΣῈ ᾽ 3 τ ῶν ς- Ἰ εἰ Ὁ Υ ἃ - 

γονται καὶ κατὺ ταὐτιὰ ὑπ ἀλλήλων Πλιός τε καὶ ὃ 
- ςκὰ ω ΕἸ, » Δ. τ ; 

τοῦ “Εομοὺ καὶ ὃ Ξωσφόρος. τὰ δ᾽ ἀλλα, οἱ δὴ καὶ 
ΩΝ ΩΣ ΤΕ ἕ ΄ 5 » τ ἈΈΡΙ ΙΝ δ λό δὲ ἀς αὐτίας ἱδρύσατο εἴτις ἐπεξίοι πάσα:, ὃ λόγος 

ῇ ᾽ν ᾿ ὃ" Ξ ω 

πάρεργος ὧν, ἤλέον ἂν ἕργον ὧν ἕνεκα λέγεται, πα- 
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ναυχοι, ταῦτα μὲν οὖν ἴσως τὰξ ἂν κατὼ σχολὴν ὕὑ- 

στερον τῆς ἀξίας τύχοι διηγήσεως. ᾿Ππειδὴ δὲ οὖν εἰς 
τὴν ἑαυτῷ πρέπουσαν ἕκαστον ἀφέκετο φορὰν, τῶν 
ὅσα ἔδει ξυγαπεργάξεσϑαι χρύνον, δεσμοῖς τε ἐμψύ- 
χοις σώματα δεϑέντα, ζῶα ἐγενήϑη, τό, τε προστο- 
χϑὲν ἔἕμαϑε, κατὰ δὴ τὴν ϑατέρου φορὰν πλαγίαν 
υὖσαν, διὰ τῆς ταὐτοῦ φύσεως ἰοῦσάν τε καὶ κροι- 

τουμένην, τὸ μὲν, μείζονα αὐτῶν, τὸ δὲ, ἐλάττω κύ- 
λον ἰόν" ϑᾶττον μὲν, τὰ τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μεί 

ζονα βραδύτερον περιϊόντα " τῇ δὲ ταὐτοῦ φορᾷ τὰ 
τάχιστα περιϊόντα, ὑπὸ τῶν βραδύτερον ἐόντων ἐφαΐί- 
γετο, καταλαμβάνοντα, καταλαμβάνεσθαι. πάντας 
γὰρ τοὺς κύκλους αὐτῶν στρέφουσα ἑλίκη, διὰ τὸ 
διχῇ κατὰ τὰ ἐναντία ἅμα προϊέναι, τὸ βραδύτατα 
ἀπιὸν ἀφ᾽ αὑτῆς οὔσης ταχίστης, ἐγγύτατα ἀπέφαι- 
γεν. ἵνα δὲ εἴη μέτρον ἐναργές τι πρὸς ἄλληλα βοα- 
δυτῆτι καὶ τάχει, καὶ τὰ περὺ τὰς ὀκτὼ φορὰς πο- 
ρεύοιτο, φῶς ὁ ϑεὸς͵ ἀνῆψεν ἐν τῇ πρὸς γὴν δευτέρᾳ 
τῶν πιριόδων ὦ δὴ γῦν Ἀϑνλήποῖμεν Ἥλιον" ἵνα ὁ- 
τιμάλιστα εἰς ἅπαντα φαΐνοι τὸν οὐρανὸν, μετάσχον 
τε ἀριϑμοῦ τὰ ζῶα, ὅσοις ἢν προσῆκον, μαϑόντα 

παρὰ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς. νὺξ μὲν 

οὖν ἡμέρα τε γέγονεν οὕτω, καὶ διὰ ταῦτα ἡ τῆς μι- 
ἃς καὶ φρονιμωτάτης κυκλήσεως περίοδος. μεὶς δὲ, 
ἐπειδὸν Σελήνη περιελϑοῦσα τὸν ἑαυτῆς κύκλον Ἵ- 
λιον ἐπικαταλάβοι" ἐνιαυτὸς δὲ, ὁπόταν Ἥλιος τὸν 

ἑαυτοῦ περιέλϑοι κύκλον. τῶν δ᾽ ἄλλων τὸς περιό- 

δους οὐκ ἐνγε ἐγοηχότες ἄνθρωποι, πλὴν ὀλίγοι τῶν 
πολλῶν, οὔτε ὀνομάζουσιν, οὔτε πρὸς ἀλόηλαι συμμε 
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τροῦνται, σκοποῦντες ἀριϑμοῖς. ὥστε, ὡς ἔπος εἶ- 

πεῖν, οὐκ ἴσασι χρόνον ὄντα τὰς τούτων πλάνας, 
πλήϑεν μὲν ἀμηχάνῳ χρωμένας, πεποικιλμένας δὲ 
ϑαυμαστῶς. ἔστι δ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον κατανοῆσαι 
δυνατὸν ὡς ὃγε Τέλεος ἀριϑμὸς χρόνου τὸν τέλεον 
ἐνιαυτὸν πληροῖ τότε, ὅταν ἁπασῶν τῶν ὀκτὼ περι- 

ὁδων τὰ πρὸς ἄλληλα ξυμπερανϑέντα τάχη σχῇ κε- 

φαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἰόντος ἀναμετρη- 
ϑέντα κύκλῳ. κατὰ ταὐτὰ δὴ τούτων ἕνεκα ἐγεννήϑη 
τῶν ἄστρων ὅσα δ οὐρανοῦιπορευόμενα ἔσχε τρο- 
πὲς, ἵνα τόδ᾽ ὡς ὁμοιότατον ἢ τῷ τελεωτάτῳ καὶ νο- 
ητῷ ζώῳ πρὸς τὴν τῆς διαιωνίας μίμησιν φύσεως. 

καὶ τὰ μὲν ἄλλα εἴδη μέχρι χρόνου γενέσεως ἀπείρ- 
γαστο, εἰς ὁμοιότητα ᾧπερ ἀπεικάζετο" τῷ δὲ μήπω 
τὺ πάντα ζῶα ἐγτὸς αὐτοῦ γεγενημένα περιειληφέ- 
γαι, ταύτῃ ἔτι εἶχεν ἀνομοίως. τοῦτο δὴ τὸ κατά- 

λοιπὸν ἀπειργάξετο αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ παραδεί- 

γματος ἀποτυπούμενος φύσιν. ἧπερ οὖν νοῦς ἐγοὺ- 
σας ἰδέας τῷ ᾧ ἐστι ζῶον, οἱαΐ τε ἔνεισι καὶ ὅσαι κα- 
ϑορᾷ, τοιαύτας καὶ τοσαύτας διενοήϑη δεῖν καὶ τό- 
δὲ σχεῖν. εἰσὶ δὲ τέτταρες μία μὲν, οὐράνιον ϑεῶν 

γένος" ἄλλη δὲ, πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον᾽" τρίτη δὲ, 
ἕνυδρον εἶδος. πεζὸν δὲ καὶ χερσαῖον, τέταρτον. τοῦ 
μὲν οὖν ϑείου τὴν πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργά- 

ζετο, ὅπως ὁτιλαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη. 
τῷ δὲ παντὶ προσεικάζων, εὔκυπλον ἐποίει. τἐϑησί τϑ 
εἰς τὴν τοῦ χρατίστου φρόνησιν, ἐκείγῳ ξυνεπόμενον, 
γείμας περὸ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανὸν. κόσμον ἀλη- 
ϑινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι καϑ' ὅλον». κινήσεις 
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δὲ δύο προσῆψεν ἑκάστῳ, τὴν μὲν; ἐν ταὐτῷ κατὰ 
ταὐτιὶὶ, περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ τὶ αὐτὰ ξαυτῷ διαγνοου- 
μένῳ" τὴν δὲ, εἰς τὸ πρόσϑεν, ὑπὸ τῆς ταὐτοῦ καὶ 
ὁμοίου περιφορῶς κρατουμένω. τὰς δὲ πέντε κινὴ“ 

ὄεις ἀκίνητον, καὶ ἑστὼς, ἵν δτιμάλιστα αὐτῶν ἕχα- 
στον γένοιτο ὡς ἄριστον. ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας γέγο- 
γεν ὅσα ἁπλανὴ τῶν ἄστρων ζῶα, ϑεῖα ὄντα - καὶ 
διὰ ταῦτα ἐν ταὐτῷ στρεφόμενα ἀεὶ μένει" τὰ δὲ 
τρεπύμενα, καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, καϑάπερ 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐῤῥήθη, κατ᾽ ἐκεῖνα γέγονε. Τὴν δὲ, 
τροφὸν μὲν ἡμετέραν, εἱλουμένην δὲ περὶ τὸ διὰ παν- 
τὸς πόλον τεταμένον, φύλακα καὶ δημιουργὸν γυ- 
κτὸς τὲ καὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο, πρώτην καὶ πρεσβυ 
τάτην σωμάτων. ὅσα ἐντὸς οὐρανοῦ γέγονε. χορείας 
δὲ τούτων αὐτῶν καὶ ἐὐρίβολδὲ ἀλλήλων, καὶ 7 περὶ 

τὺς τῶν κύκλων πρὸς ἑαυτοὺς ἐπανακυκλήσεις καὶ 

προσχωρήσεις, ἕν τὲ ταὺς συγάψεσιν, ὁποῖον τῶν ϑεα 
ὧν κατ ἀλλήλους γιγνόμενοι, καὶ ὅσον καταντικρὺ, 
μεϑ' οὕστινάς τε ἐπίπροσθεν ἀλλήλοις, ἡμῖν τε κατιὶ 

ε! «; 

χρόνους οὕστινας ἕκαστοι κατακαλύπτονται, καὶ πά-. 

λιν ἀναφαινόμεγοι, φόβους καὶ σημεῖα τῶν μετὰ 
ταῦτα γενησομένων τοῖς δυναμένοις λογίξεσϑαι πέμ- 
ποῦύυσι, τὸ λέγειν ἄνευ διόψεως τούτων αὖ τῶν μιμη- 
μάτων, μάταιος ἂν εἴη πόνος. ἀλλὰ ταῦτά τε ἵκα- 
γῶς ἡμῖν ταὑτῃ καὶ τὰ περὶ ϑεῶν ὁρατῶν καὶ γε»- 
)ητῶν εἰρημένα φύσεως, ἐχέτω τέλος. Περὲ δὲ τῶν 
ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν καὶ γνῶναι τὴν γένεσιν, μεῖ- 
ζον ἢ καϑ' ἡμᾶς" πειστέον δὲ τοῖς εἰρηκόσιν ἔμπρο- 
σϑεν, ἐκγόνοις μὲν ϑεῶν οὖσιν, ὡς ἔφασαν, σαφῶ. 
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͵ ᾿ τ ὦ γ ΡΝ, τ τι ἘΦ 5 δὲ που τοὺς αὑτῶν προγόνους εἰδόσιν. ἀδύνατον οὐ» 
- "»Ἂ " » Γ Ἃ 

ϑεῶν παισὶν ἀπιστεῖν, καίπερ ἄνευ τε εἰκότων καὶ 
5 " ἢ 5 ὃ “τ λέ χ} ε ΝΕ ᾽- 
ἀναγκαίων ἀποδείξεων λέγουσιν, ἀλλ ὡς οἰκεῖα φά 

σχουσιν ἀπαγγέλλειν, ἑπομένους τῷ νόμῳ πιστευτέ- 
ον. οὕτως οὖν κατ᾿ ἐκείνους ἡμῖν ἡ γένεσις καὶ περὶ 
τούτων τῶν ϑεῶν ἐχέτω καὶ λεγέσθω" Τῆς τε καὶ 

Οὐρανοῦ παῖδες (Ὥκεανός τε καὶ Τηϑὺς ἐγενέσθην" 
2 Υ̓ Α Ἀ σ' ΄ Ἄ ς« ᾿ Ἂς 

ἐκ τούτων δὲ, Φόρκυς τε καὶ Κρόνος καὶ Ῥέα, καὶ 
ει! ι Γ ὧκ ι -" Ί 5: ᾿ Ε 

ὁσοιυ μετὰ τούτων" ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ῥέας, Ζεὺς, 
ε; Ν ᾿ [πὶ 2) ᾿ 9 
τα ὰν τε, καὶ ἜΘΕΝΝ υϑ ἰσμὲν παντας ἀδελ- 

φοὺς λεγομένους αὐτῶν" ἔτι τε τοὺς τούτων ἀλ- 
λους ἐκγόνους. ᾿Επεὶ οὖν πάντες ὁσοι τε περιπολοῦ- 
σι φανερῶς καὶ ὅσοι φαίνονται καϑ' ὅσον ἂν ἐθέλω- 

" ΄ , 2 ν᾿ ᾿ 

σι ϑεοὶ, γένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὃ τόδε τὸ 
σῶν γεννήσας, τάδε, Θεοὶ ϑεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς, 

; ᾿ 8 -ὖ ) οω 

πατὴρ τε ἔργων, ἃ δι’ ἐμοῦ γενόμενα, ἄλυτα, ἐμοῦ 
᾿ ι ᾿ Ε ᾿ ι -" ΄ γε ϑέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεϑὲν πᾶν, λυτόν. τό γε 

κ »", ς τ ἣ Ὧ» Ξ: ᾿ 5 ἵ 

μὴν καλῶς ἁρμοσϑὲν καὶ ἔχον εὖ, λύειν ἐθέλειν, κα- 
-» 3 ᾿ κοῦ. δι' ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένησϑε, ἀϑάνατοι μὲν οὐκ 

ἘΝ τι 05) Υ γ’ . ν ᾽ 

ἑστὲ, οὐδ᾽ ὄλυτον τοπάμπαν" οὔτι μὲν δὴ λυϑὴσε- 
σϑέγε, οὐδὲ τεὐύξεσϑε ϑανάτου μοίρας, τῆς ἐμῆς 
βουλήσεως, μείζονος ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου λα- 

χόντες, ἐκείνων οἷς ὅτ᾽ ἐγίγνεσϑε συνεδεῖσϑε. νῦν οὖν 

δ᾽ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάϑετε. ϑνγητὰ ἔτι 

γένη λοιπὰ τρία γενγητύ. τούτων οὖν μὴ γενομέγων, 
3 5 « 2 Ὶ «; " ᾿ 

οὐραγὸς ἀτελὴς ἕσται. τὰ γὰρ ἅπαντα ἐν αὑτῷ γένη 
Π 3 εἰ Ὁ ᾿ 2 ᾿ ’ Ε γῸ} Ἂν 

ζώων οὔχ ἕξει. δεὶ δὲ, εἰ μέλλει τέλειος ἱκανῶς εἶναι. 
2 “- 

δι ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου μετασχόντα, 
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ϑεοὶς ἰσάξ ζοιτ' ἄν. ἵν᾽ οὖν ϑγητά τε ῇ, τό, τὲ πῶν ὅγ- 

τως ἅπαν ἢ, τρέπεσϑε κατὰ φύσιν ὑμεῖς δπὶ τὴν 
τῶν ζώων δημιουργίαν, μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύνα- 

μιν περὶ τὴν ὑμῶν γένεσιν. καὶ καϑ' ὅσον μὲν αὖ- 
τῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκει, ϑεῖον λε- 
γόμενον», ἡγεμονοῦν τ' ἐν αὐτοῖς, τῶν ἀεὶ δίκη καὶ ὑ- 
μὲν ἐθελόντων ἕπεσϑαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος 

ἐγὼ παραδώσω. τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς, ἀϑανάτῳ ϑνητὸν 
προσυφαΐένογτες, ἀπεργάζεσϑε ἴα καὶ γενγᾶτε, τρο- 

φὴν τε διδόντες αὐξάγνετε, καὶ φϑένοντα πάλιν δέ- 

χεσϑε. Τ᾿ αὖτ᾽ εἰπε" καὶ πάλιν ἐπὲ τὸν πρότερον κρα- 
τῆρα, ἐν ᾧ τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν κεραννὺς ἔμιογε, 
τὸὶ τῶν πρόσϑεν ὑπόλοιπα κατεχεῖτο μίσγων, τρόπον 

μὲν τινὰ τὸν αὐτὸν, ἀκήρατα δ᾽ οὐκέτι κατὶ ταὐτὰ 
ὡσαύτως, ἀλλὰ δεύτερα καὶ τρίτα. ξυστήσα δὲ τὸ 
πᾶν, διεῖλε ψυχὰς ἰσαρέϑμους τοῖς ἄστροις, ἐ.5ε:ξ 
ϑ᾽ ἑκάστην “πρὸς ἕκαστον, καὶ ἐμβιβάσας ὡς εἰς ὄχη- 
μα, τὴν τοῦ “παντὸς φύσιν ἔδειξς, "όμοὺς τε τοὺς εἴ- 
μαρμένους εἶπεν αὐταῖς" ὅτι γένεσις πρώτη μὲν ἔσοι- 
το τεταγμένη μία πᾶσιν, ἵνα μή τις ἐλαττοῖτο ὑπ᾽ 
αὐτοῦ" δέοι δὲ σπαρείσας αὐτὰς εἰς τὰ προσήκοντα 

ἑκάστοις ἕκαστα ὄργανα χρόνων φῦναι ζῶον τὸ ϑεο- 
σεβέστατον. διπλῆς δὲ οὔσης τῆς ἀνϑρωπένης φῦοσε- 
ως, τὸ κρεῖττον εἴη γένος τοιοῦτον, ὃ καὶ ἔπειτα κε- 
κλήσοιτο ἀνὴρ. ὅπότε δὴ σώμασιν ἐμφυτευϑεῖεν ἐξ 
ἀνάγκης, καὶ τὸ μὲν προσίοι, τὸ δ᾽ ἀπίοι τοῦ σώ- 
ματος αὐτῶν, πρῶτον μὲν αἴσϑησιν ἀναγκαῖον εἴη 
μέαν πᾶσιν ἐκεῖ βιαίων παϑημάτων ξύμφυτον γέγγε- 
σϑαι" δεύτερον δὲ, ἡδονῇ καὶ λύπῃ μεμιγμένον ἕρω- 
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Ἁ [7 ἡ ᾿ 

τα" πρὸς δὲ τούτοις, φόβον καὶ ϑυμὸν, ὁσά τε ἕπό- 
μενα αὐτοῖς καὶ ὁπόσα ἐναντίως πέφυκε διεστῶτα. 
ὧν εἰ μὲν κρατήσειαν, ἐν δίκη βιώφοιντο, κρατηϑέν- 
τες δὲ, ἀδικίᾳ. καὶ ὃ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα βιοὺς 
χοόνον, πάλιν εἰς τὴν τοῦ συγνόμου πορευϑεὶς οἴκη- 

"ὕ᾽ ᾿ ᾿ὃ “ἢ -“- ᾺἋ δὲ ᾿ 
σιν ἀστρου, βίον εὐδαίμονα ἕξοι" σφαλεὶς δὲ τοὺ- 
των, εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει μετα- 

" - τ 2» ΒῚ ’ ὴ Φ τ } 

βάλλοι. χιλιοστῷ δὲ ἔτει ἀμφότεραν ἀφικνούμεναι 
» Ἁ ’ ο Γ ἂν - 

ἐπὶ κλήρωσιν καὶ σἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου, αἱροῦν- 
. ΝῚ ) ΕῚ ᾿ Υ ς ᾿ ᾿ 

ται ὃν ἂν ἐθέλῃ βίον ἑκάστη" ἔνϑα καὶ εἰς ϑηρίου 
βίον ἀνθρωπίνη ψυχὴ ἀφικνεῖται. μὴ παυόμεγος δὲ 
) , ει ͵ ΠῚ 

ἐν τοὗτοις ἕτι κακίας, τρόπον ὧν κακύνοιτο, κατε 

τὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου γενέσεως, εἴς τινὰ 
τ “ἂν, Ἃ, - γ᾿ Υ͂ 3 ’ 

τοιαύτην ἀεὶ μεταβαλεὶ ϑηρίου φύσιν" ἀλλάττων τε 
Γω [ 3 -Ὁ- 

οὔ πρότερον πόνων λήξει, πρὶν τὴ ταὐτοῦ καὶ ὁμοί- 
ουὅ περιόδῳ τῇ ἐν αὑτῷ ξυνεπισπώμενος τὸν πολὺν 

ἰσὶ νι 

ὄχλον καὶ ὕστερον προσφύντα ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος 
Δ νι. 9 ιβὼδ κ ».. ᾿ 2) λό. 

καὺ ἀέρος καὶ γῆς, ϑορυβώδη καὶ ἄλογον ὄντα λόγῳ 
’ 9 - , ΒῚ 3 

κρατήσας, εἰς τὸ τῆς πρώτης καὶ ἀρίστης ἀφέκοιτο 
ἿΣ «' Σ ᾿ ᾿ ᾽ 3: "ν - 
εἶδος ἕξεως. διαϑεσμοϑετήσας δὲ πάντα αὐτοῖς ταῦ- 

μ -Ὁ 2» , ς 

τα, ἵνα τοῖς ἕπειταὰ εἴη κακίας ἑκάστων ἀναΐτιος, 
5»» ᾿᾽ 2 ε;. 

ἐσπειρξ τοὺς μὲν εἰς Ἥλιον, τοὺς δ᾽ εἰς Σελήνην, 
᾿ δ᾽ ᾿ 4 3ΛᾺ ς 2, ; . φ. , 

τοὺς ὃ εἰς τὰ ἄλλα ὁσὰ ὀργανα χρόνου. τὸ δὲ μετὰ 

τὸν σπόρον, τοῖς νέοις παρέδωκε ϑεοῖς σώματα 
, ι ῳ » -»“Ἢ 

πλάττειν ϑνητά, τό, τε ἐπίλοιπον ὅσον ἐστὶ ψυχῆς 
9 ’ 

ἀνϑρωπίένης δέον προσγενέσθαι" τοῦτο καὶ πάνϑ᾽ 
ε; ᾿ς ἜΜ; δ 9 2) ὁσα ἀκόλουϑα ἔκείνοις ἀπεργασωαμένοις ἄρχειν, καὶ 

; Γ ε “ 2) 

κατὰ δύναμιν ὅδτικάλλιστα καὶ ἄριστα τὸ ϑνητὸν 
-Ὁ »Ἃὖ ο; ΠῚ - 9 -" διακυβερνᾷν ζῶο», ὅτι μὴ κακῶν αὐτὸ ἑαυτῷ γίγνοιω 

τι Τὶ ΨΗΣ 6 
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ἵο αἴτιον. Καὶ ὃ μὲν δὴ ταῦτα πάντα διατάξας, ἔμε- 
γεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατιὶὰ τρόπον ἤϑει" μένοντος δὲ, 

γοήσαντες οὗ παῖδες τὴν τοῦ πατρὸς τάξιν, ἐπείϑον- 

τὸ αὐτῇ, κοὶ λαβόντες ἀϑάνατον ἀρχὴν ϑνητοῦ ζώ- 
οὐ, μιμούμενον τὸν σφέτερον δημιουργὸν, πυρὸς καὶ 
γῆς ὕδατός τὸ καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου δανειζόμε- 

γοὺ μόριοι, ὡς «ποδοϑησόμενα πάλιν, εἰς ταὐτὸ λαμ- 

βανόμεγα ξυγεκόλλον, οὔ τοῖς ἀλύτοις οἷς αὐτοὶ ἕυν- 

εἰχοντο: δεσμοῖς, ἀλλὰ διὰ σμικρότητα ἀοράτοις, 
πυκνοῖς γόμφοις ξυντήχκοντες, ἕν ἐξ ἁπάντων ἄπερ- 

γαζόμενον σῶμα ἕκαστον, τὺς τῆς ἀϑανάτου ψυχῆς 

περιύδο ὺς ἐγέδουν εἰς ἐπίρῥυτον σῶμα καὶ ἀπόῤῥντον. 

οὗ ει εἰς ποταμὸν ἘΚΑ Ἐπ» πολὺν, οὔτ᾽ ἐκράτουν, 

οὔτ᾽ ἐκρατοῦντο, βίᾳ δ᾽ ἐφέροντο καὶ ἔφερον. ὥστε 
: : φ; ΟΝ .. “ἡ 9 [ ᾿ ἰδ : 

το; Ὁ ολο» κιγέισθαι ζῶον, αἀτακτῶς μὴν ὁπὴ τυζχῇ. 

προϊέναι, καὶ ἀλόγως, τὰς ἕξ ἁπάσας κινήσεις ἔχον͵ 

εἷς τὸ γὺρ. τὸ πρόσϑεν καὶ ὄπισϑεν, καὶ πάλιν εἰς 
δεξιὼ καὶ ἀριστερῶν, κάτω τὸ καὶ ἄνω, καὶ πάντη κατὰ 

τοὺς ξξ τόπους: πλανώμενα προΐει. πολλοῦ γὰρ ὃν- 

τος. τοῦ κατακλύζοντος καὶ ἀποῤῥέοντος κύματος, ὃ 

τὴν τροφὴν παρεῖχεν, ἕτι μείζω ϑόρυβον ἀπειργάζετο 

τὰ τῶν προσπιπτόντων παϑήματα ἑκάστοις, ὅτε 

πυρὰ προσκρούσειξ τὸ σῶμ: τινὸς ἕξωϑεν ἀλλοτρίῳ 

περιτυχὸν, ἢ, καὶ στερεῷ 216» ὑγροῖς τε ὁλισϑήμασιν 

ὡδάτων" εἴτε ζόζῃ πρριδυ βίον ὕπ᾽ ἀέρος φερομένων 

χαταληφϑείη, καὶ ὑπὸ πάντων τοὕτων διὰ τοῦ σώ- 

ματος αἷὗ κινήσεις ἐπὶ τὴν ψυχὴν φερόμεναν προσ- 

πέπτοιεν " αἷ δὴ καὺ ἔπειτα: διὰ ταῦτα ἐκλήϑησάν 

τε χαὺ γῦν ἔτε αἰσϑήσεις συνάπασαι κόχληνται. καὶ 
΄“΄ 



ἀ.ς ν».44.. ΤΙΜΑΈΕΥΘ, 3 

δὴ καὶ τότε ἐν τῷ παρόντι πλείστην καὶ μεγίστην 
παφεχόμεναι κίνησιν, μετὰ τοῦ ὁέοντος ἐνδελεχῶς 
ὀχετοῦ κινοῦσαν καὶ σφοδρῶς σείουσαι τὰς τῆς ψυ- 
χῆς περιόδους, τὴν μὲν ταὐτοῦ παντάπασιν ἐπέδη- 
σαν, ἐναντία αὐτῇ « δέουσαν, καὶ ἐπέσχον ἄρχουσαν 
καὶ ἰοῦσαν. τὴν δ᾽ αὖ ϑατέρου διέσεισαν, ὥστε 
τὰς τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίου τρεῖς ἑκατέρας 
ἀποστάσεις, καὶ τὰὺς τῶν ἡμιολίων καὶ ἐπιτρίτων καὶ 
ἐπογδόων μεσότητας καὶ ξυνδέσεις, ἐπειδὴ παντε- 

λῶς αὗται οὐκ ἦσαν καὶ πρὶν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαντος, 

πάσας μὲν στρέψαι στροφιὶς, πόσας δὲ κλάσεις καὶ 
διαφορες τῶν κύκλων ἐμποιεῖν, ὁσυχῆ περ ἡν δυνα- 
τόν" ὥστε μετ᾽ ἀλλήλων μόγις συνεχομένας φέρεσϑαν 

μὲν, ἀλόγως δὲ φέρεσϑαι, τοτὲ μὲν ἐναντίας, τοτὲ δὲ 

πλαγίας, τοτὲ ὑπτίας. οἷον ὅταν τὶς ὕπτιος ἐρεί- 
σᾶς τὴν κεφαλὴν μὲν ἐπὶ γῆς, τοὺς δὲ πόδας προσ- 

βαλὼν ἄνω ἔχη πρός τινι, τότε ἐν τούτῳ τῷ πάϑεν 
τοῦ τὲ πάσχοντος καὶ τῶν δρώντων, τά τε δεξιὰ, ἀ- 

οιστεριξ, καὶ τὰ ἀριστερὰ, δεξιεὰ, ἑκατέροις τὸ ἕκα- 

τέρων φαντάζεται. ταὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τοιαῦτα ἕτε- 
ρα αἵ περιφοραὶ πάσχουσαι σφοδρῶς, ὅταν γέ τῳ 
τῶν ἔξωϑεν τοῦ ταὐτοῦ 7ένους ἢ τοῦ ϑατέρου πὲ- 

ριτύχωσι, τότε ταὐτόν τῷ καὶ ϑάτερόν του, τἄἀναν- 
τία τῶν ἀληϑῶν προσαγορεύουσαι, μφυδεῖο καὶ ἀ- 
γόητοι γεχόγασιν, οὐδεμέα τε ἐν αὐταῖς τότε περίο- 
δος ἄρχουσα οὐδ᾽ ἡγεμών ἐστιν. ἂν δ᾽ αὖ ἔξωθεν 
αἰσϑήσεις τινὲς: φερόμεναι καὶ πθούτευοῦσαε ξυνε- 

πισπάσωνταν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἅπαν αὗτος, τόϑ' 
αὗται χρατούμεγαι, κρατεῖν δοκοῦσι. καὶ διὰ πάν. 

ον 
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τοι ταῦτα τὸ πάϑη γῦν κατ᾿ ἀρχὰς ἄνους ψυχὴ γί- 
γνεται τοπρῶτον, ὅταν σώματι ἐνδεϑῇ ϑνητῷ" ὅταν 
δὲ τὸ τῆς αὔξης καὶ τροφῆς ἔλαττον ἐπίῃ ῥεῦμα, 
πάλιν δὲ αἵ περίοδοι λαμβανόμεναν γαλήνης, τὴν 
αὑτῶν ὁδὸν ἴωσι, καὶ καϑιστῶνται μᾶλλον ἐπιόντος 

τοῦ χρύγου, τότε ἤδη πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἰόντων 
σχῆμα ἑκάστων τῶν κύκλων αἵ περιφοραὶ κατευϑυ- 
νόμεναι, τῦν. τε ϑάτερον καὶ τὸ ταὐτὸ προσαγο- 
ρεύουσαιν κατ᾽ ὀρϑὸν, ἔμφρονα τὸν ἔχοντα αὐτὰς 
γιγνόμενον ἀποτελοῦσιν. ἂν μὲν οὖν δὴ καὶ συνε- 
πιλαμβάνηταί τις ὀρϑὴ τροφὴ παιδεύσεως, ὁλόκλη- 
ρος ὑγιής τὲ παντελῶς, τὴν μεγέστην ἀποφυγὼν γνό- 
σον, γίγνεται" καταμελήσας "δὲ, χωλὴν τοῦ βίου 
διαπορευϑεὶς ζωὴν, ἀτελὴς καὶ ἀνόνητος εἷς ἄδου 

πάλιν ἔρχεται. ταῦτα μὲν οὖν ὕστερα ποτὲ γέγνε- 
ται. ἹΙερὶ δὲ τῶν νῦν προτεθέντων δεῖ διελθεῖν ἀ- 
κριβέστερον. τὰ δὲ πρὸ τούτων, περὶ σωμάτων κα- 
τὰ μέρη τῆς γενέσεως, καὶ περὶ ψυχῆς, δι ἃς τε 
αἰτίας καὶ προνοίας γέγονε ϑεῶν, τοῦ “μάλιστα ΠΣ 

κότος ἀντεχομένοις, οὕτω καὶ κατὰ ταῦτα πορευο- 
μένοις διεξιτέον. τὰς μὲν οὖν ϑείας περιόδους, δύο 
οὔσας, τὸ τοῦ παντὸς σχῆμα ἀπομιμησάμενοι, πε- 
θιφερὲς ὃν, εἰς σφαιροειδὲς σῶμα ἐνέδησαν, τοῦτο 
ὃ δὴ γὺν κεφαλὴν ἐπονομάζομεν" ὃ ϑειότατόν τε 
ἐστὶ καὶ τῶν ἐν ἡμῖν πάντων δεσποτοῦν. ᾧ καὶ πᾶν 
τὸ σῶμα παρέδοσαν ὑπηρεσίαν αὐτῷ ξυναϑροίσα»- 

τες ϑεοὶ, κατανοήσαντες ὅτι πασῶν ὅσαι κινήσεις 

ἔσοιντο, μετέχοι. ἵν᾽ οὖν μὴ, κυλινδούμενον ἐπὶ γῆς 
ὕψη τὲ καὶ βάϑη παντοδαπὰ ἐχούσης, ἀποροῖ τὰ 
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μὲν ὑπερβαίνειν, ἔνϑεν δὲ ἐκβαίνειν, ὄχημ᾽ αὐτῷ 
τοῦτο καὶ εὐπορίαν ἔδοσαν" ὅϑεν δὴ μῆκος τὸ σῶ- 
μὰ ἔσχεν, ἐκτατὰ τε κῶλα καὶ καμπὰ ἔφυσε τέσσα- 
ρα, ϑεοῦ μηχανησαμένου πορείαν οἷς ἀντιλαμβα- 
γόμενον καὶ ἀπερειδόμενον, διιὶ πάντων τόπων πο- 
ρεύεσθαν δυνατὸν γέγονε, τὴν τοῦ ϑειοτάτου καὶ 
ἱερωτάτου φέρον οἴχησιν ἐπάνωθεν ἡμῶν. σκέλη 

μὲν οὖν χεῖρές τε ταύτῃ καὶ διὰ ταῦτα πᾶσι προσέ- 
φυ. τοῦ δ᾽ ὄπισϑεν τὸ πρόσϑεν τιμιώτερον καὶ ἀρ- 
χικώτερον νομίζοντες ϑεοὶ, ταὑτῃ τὸ πολὺ τῆς πο- 

ρδίας ἡμῖν ἔδοσαν. ἔδει δὴ διωρισμένον ἔχειν καὶ 
ἀνόμοιον τὸ πρόσϑεν τοῦ σώματος ἀνϑρώωπον. διὸ 

πρῶτον μὲν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κύτος ὑποϑέντες 

αὐτόσε τὸ πρόσωπον, ὄργανα ἐνέδησαν τούτῳ πάσῃ 
τῇ τῆς ψυχῆς προνοΐᾳ, καὶ διετάξαντο μέτοχον ἤγε- 
μονίας τοῦτ᾽ εἶναι τὸ κατὰ φύσιν πρόσϑεν. τῶν δὲ 
ὀργάνων πρῶτον μὲν φωσφόρα συνετεκτήγαντο ὃμ- 
ματα, τοιᾷδε ἐνδήσαντες αἰτίᾳ" τοῦ πυρὸς ὅσον 

τὸ μὲν καίειν οὐκ ἔσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ἥμερον, 
οἰκεῖον ἑκάστης ἡμέρας, σῶμα ἐμηχανήσαντο γέγνε- 
σϑαι. τὸ γὰρ ἐντὸς ἡμῶν ἀδελφὸν ὃν τούτου πῦρ 
εἰλικρινὲς, ἐποίησαν διὼ τῶν ὀμμάτων ῥεῖν λεϊὸν 

καὶ πυκνὸν, ὅλον μὲν, μάλιστα δὲ τὸ μέσον ξυμ- 
Υ Ὁ 2 , ἘΡΙΣ Π τ ΕΥ̓͂; ε, 

πιλήσαντες τῶν ἈΒΈσΊΟΙν. ωστὲ τὸ μὲν ἀλλο ΌΗΝ 

παχύτερον, στέγειν πᾶν, τὸ τοιοῦτο δὲ μόνον, αὐτὸ 
καϑαρὸν διηϑεῖν. ὅταν οὖν μεσημερινὸν ἢ φῶς πε- 
ρὺ τὸ τῆς ὄψεως ῥεῦμα, τότε ἐκπίπτον, ὅμοϊον πρὸς 
ὅμοιον ξυμπαγὲς γενόμενον», ἕν σῶμα οἰκειωϑὲν ξυν»- 
ἑστη κατὰ τὴν τῶν ὀμμάτων εὐθυωρίαν, ὅπη περ 
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ἂν ἀντερεΐδῃ τὸ προσπίπτον ἔνδοϑεν, πρὸς ὃ τὸ 
πλῴτ ΞἝ Γ ε ᾿ ι 2 ε Υ͂ -Ὁ 

ἕξω ξυνέπεσεν. ὁμοιοπαϑὲς δὴ δὲ ὁμοιότητα πῶν 
; Ἷ 3 Ἵ ᾿ 

γενόμενον, ὅτου τὲ ἂν αὐτό ποτε ἐφάπτηται, καὶ ὃ 
2 2] 5 " ἵ ι ἢ Ἢ 5 
ἂν ἄλλο ἐκείνου, τούτῳ τὰς κινήσεις διαδιδὸν, εἰς 
κα ᾿ -᾿ ᾿ .-Ὁ “ , ᾿ 
ἅπαν τὸ σῶμα μέχρι τῆς ψυχῆς αἴσϑησιν παρέσχε- 

τὸ ταὗτην, ἢ δὴ δρᾷν φαμέν. ἀπελθόντος δὲ εἰς 
Υ - ωὩ ᾽ ϑ ᾿ , ι 

γύκτα, τοῦ συγγενοῦς πυρὸς ἀποτέτμηται. πρὸς γὰρ 
ὌΣΙΡΙΝ δ α 3 Ὁ ῃ ι ᾿ 

ἀνόμοιον ἐξιὸν ἀλλοιοῦταί τε αὐτὸ καὶ κατασβένγυ- 
ι 3 Π “- 2. 

ται, συμφυὲς οὐκέτι τῷ πλησίον ἀέρι γιγνόμενον, 
ο Ὁ Φ , 2 -“’ο , ᾿ 

ἅτε πῦρ οὐκ ἔχοντι. παύεται δὲ οὖν δρῶν, ἔτι δὲ 
ει! ᾿ οι 

ἐπαγωγὸν γίγνεται ὕπνου. σωτηρίαν γιὰρ ἣν οὗ ϑε- 
Ἂ ΄Ὸὖὡ " κ ΄ῳ Ι 

οὗ ἕνεκα τῆς ὄψεως ἐμηχανήσαντο, τὴν τῶν βλεφά- 
Ἶ ΗΝ 4] οωὧ ι 

οὼν φύσιν, ὅταν ταῦτα ξυμμύσῃ, καϑείργνυσι τὴν 
τοῦ πυρὸς ἔνδον δύναμιν. ἡ δὲ διαχεῖται, καὶ ὅμα- 
λύνεν τὺς ἐντὸς κινήσεις" ὁμαλυνϑεισῶν δὲ, ἡσυχία 

; τ ““᾿ ι τ 

γίγνεται. γενομένης δὲ πολλῆς μὲν ἡσυχίας, βραχυ- 

ὄνειρος ὕπνος ἐμπέπτει" καταλειφϑεισῶν δὲ τινῶν 
μ “- τ 1... ε! 2ι ΄ δ΄. 

“ι»ῆησξῶ» μειξόνῶν, οὐαν κοαν εν» οεοθὲς ἀν τοσοὶις λεί- 

σιῶνται, τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα παρέσχετο ἀφομοιω- 
͵ ΡΣ ι 2ις 2 ἄρ. Ὁ 9 ᾿ τοι 

ϑέντα ἑἕγτὸς ἕξω τὲ ἐγερϑεῖσιν ἀπομγημογνευόμεγα 
ι Ἃ ᾿ ἕῳ ᾿ 3 

φαντάσματα. τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν κατόπτρων εἰδω- 
“2 ῳ Ε κ Ὁ 

λοποίίαν, χαὶ πάντα σὰ ἐμφανῇ καὶ λεῖα, κατι- 
δεῖν οὐδὲν ἔτι χαλεπόν. ἐκ γὰρ τῆς ἐκτὸς ἐντός τε 

τοῦ πυρὸς ἑκατέρου κοινωνίας ἀλλήλοις, ἑνός τε αὖ 

σδρὶ τὴν λειότητα ἑκάστοτε γεγομένου, καὶ πολλαχὴ 

μεταῤῥυϑμηϑέντος, πάντα τὰ τοιαῦτα ἐξ ἀνάγκης 

ἐμφαΐνεται, τοῦ περὶ τὸ πρόσωπον πυρὸς, τῷ περὶ 
3» ν « » ΝῚ 

τὴν ὄψιν πυρὶ, περὶ τὸ λεῖον καὶ λαμπρὸν ξυμπα- 
" ἰ ᾿ ᾿ ι ι Δ 4 

γεῖ γιγνομένῳ. δεξιὰ δὲ φαντάξεται τὰ ἀριστερὼ, 
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ὅτι τοῖς ἐναντίοις μέρεσι τῆς ὄψεως περὶ τὰ ἐναντία 

μέρη γίγνεται ἐπαφὴ, παρὰ τὸ καϑεστὼς ἔϑος τῆς 

προσβολῆς. δεξιὰ δὲ, τὰ δεξιὸ, καὶ τὸ ἀριστερὰ, ἃ- 

ριστερὰὶ τοὐναντίον, ὅταν βεταπέσῃ ξυμπηγνύμενον 

ᾧ ξυμπήγνυται φῶς. τοῦτο δὲ, ὅταν ἡ τῶν κατό- 

πτρῶν λειότης. ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ὕψη λαβοῦσα, τὸ δε- 

ΞῸΝ εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος ἀπώσῃ τῆς ὄψεως, καὶ 

ϑάτερον ἐπὶ ϑάτερυν. κατιὶὰ δὲ τὸ μῆπος στραφὲν 

τοῦ προσώπου, ταὐτὸν τοῦτο ὕπτιον ἐποίηθε 7 πᾶν 

φαίνεσϑοι τὸ χάτω πρὸς τὸ ἄγω τῆς αὐγῆς, τό, τ᾽ 

ἄγω πρὸς τὸ κάτω πάλιν ἀπῶσαν. ταῦτ᾽ οὖν πάντ᾽ 

ἔστι τῶν ξυναιτίων, οἷς ϑεὸς ὑπηρετοῦσι χρῆται, 

τὴν τοῦ ἀρίστου κατὺ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελῶν. 

δοξάξε ται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὐ ξυναΐτια ἀλλ᾽ αἷ- 

τιὰα εἶναι τῶν πάντων, ψύχοντα, καὶ ϑεομαΐίγοντα, 

πηγνύντα τε καὶ διαχέοντα, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπερ- 

γαξόμενα. τόγον δὲ οὐδένα οὐδὲ γοῦν εἰς οὐδὲν ἂν. 

νατὰ ἔχειν ἐστί. τῶν γὰρ ὄντων ᾧ νοῦν μόνῳ κτᾶ- 

σϑαι προσήκει, λεκτέον ψυχὴν. τοῦτο δὲ ἀόρατον. 

πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ γῆ, σώματα πάντα 

ὁρατὰ γέγονε. τὸν δὲ γοῦ καὶ ἐπιστὴμ μῆς ἐραστὴν 

ἀνάγκη τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως αἰτίας πρώτας μὲ 

ταδιώκειν. ὅσαι δὲ ὑπὶ ἄλλων μὲν κινουμένων, ἕτε- 

ρα δ᾽ ἐξ ἀνὰν κης κινούντων ἀρ δινάνην. δευτέρας ποι- 

ητέον. καὶ δὴ κατὰ ταῦτα καὶ ἡμῖν λεκτέα μὲν ἂμ- 

φότερα τὰ τῶν αἰτίων γένη, χωρὶς δ᾽ ὅσαι μετὰ νοῦ 

καλῶν καὶ ἀγαϑῶν: δημιουργοὶ, καὶ ὅσαν μονωϑεΐ- 
σαν φρονήσεως τὸ τυχὸν ἄτακτον ἑκάστοτε ἐξεργά- 
ζονται. τὰ μὲν οὖν τῶν ὀμμάτων ξυμμεταίτια πρὸς 
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τὸ σχεῖν τὴν δύναμιν ἣν νῦν εἴληχεν ὧν ΠΡ τὸ 
δὲ μέγιστον αὐτῶν εἰς ὠφέλειαν ἕργον, δὲ ὃ ϑεὺς 
αὐϑ' ἡμῖν δεδώρηται, μετὰ τοῦτο ῥητέον. ὄψις δὴ, 

κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον, αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελείας 

γέγονεν ἡμῖν: ὅτι τῶν νῦν λόγων περὶ τοῦ παντὸς 
λεγομένων οὐδεὶς ὦ ἀν ποτὲ ἐρῥήϑη, μήτε ἄστρα, μὴ- 
τε ἥλιον, μήτ᾽ οὐρανὸν ἰδόντων. νῦν δ᾽ ἡμέρα τε καὶ 
γνὺξ ὀφϑεῖσαι, μῆνες τὲ καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι μεμῆ- 

χάνηται μὲν ἀριϑμὸν, χρύνου δὲ ἔννοιαν, περί Τὲ 
τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ζήτησιν ἔδοσαν. ἐξ ὧν ἐπο- 
οισάμεϑα φιλοσοφίας γένος. οὗ μεῖξον ἀγαϑὸν οὐτ᾽ 

ἦλθεν οὔὐὔϑ᾽ ἥξει ποτὲ τῷ ϑνητῷ γένει δωρηϑὲν ἐκ 
ϑεῶν, λέγω δὴ τοῦτο ὀμμάτων μέγιστον ἄγαϑόν. 
τἄλλα δὲ ὅσα ἐλάττω τί ἂν ὑμνοῖμεν; ὧν ὃ μὴ φι- 
λόσοφος τυφλωϑεὶς, ὀδυρόμενος ὰν ϑρῆνοΣ μάτην. 
ἀλλὰ τοῦτο λεγέσϑω παρ᾽ ἡμῶν, αὐτὰ ἐπὶ ταύτῃ 
τῇ αἰτίᾳ ϑεὺν ἡμῖν ἀνευρεῖν: δωρήσασϑαΐ τε ὄψιν, 

ἕνα τὰς ἐν οὐρανῷ τοῦ νοῦ κατιδόντος περιόδους, 
χρησαίμεϑα ἐπὶ τὰς περιφορὰς τὰς τῆς παρ᾽ ἡμῖν 
διανοήσεως, συγγενεῖς ἐκείγαις οὔσας, ἀταράκτοις 
τεταραγμένας. ἐκμαϑόντες δὲ, καὶ λογισμὸν κατὼ 
φύσιν ὀρϑότητος μετασχόντες, μιμούμενοι τὰς τοῦ 
Θεοῦ «τἄντως ἀπλανεῖς οὔσας, τὰς ἐν ἡμῖν πεπλαγη- 

μένας καταστησαίμεϑα. φωνῆς τε δὴ καὶ ἀκοῆς σξ- 
ου πάλιν ὁ αὐτὸς λόγος, ἐπὶ ταῦτα τῶν αὐτῶν ἕνε- 

0 “παρὰ ϑεῶν δεδωρῆσθαι. λόγος τὲ γὰρ ἐπὶ αὐτὰ 
ταῦτα τέτακται, μεγέστην ξυμβαλόμενος εἰς αὐτὰ 
μοῖραν" ὅσον τ᾿ αὖ μουσικῆς φωγῆς χρήσιμον, πρὸς 
ἀκοὴν ἕνεκα ἁρμονίας ἐστὲ δοϑέν. ἢ δὲ ἁρμονία, 
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ξυγγενεῖς ἔχουσα φορὰς ταῖς ἐν ἡμῖν τῆς ψυχῆς πε- 
φιόδοις, τῷ μετὰ γοῦ προσγρωμένῳ μούσαις, οὐκ 
ἐφ᾽ ἡδονὴν ἄλογον, καϑάπερ νῦν, εἰναι δοκεῖ χρή- 
σιμος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν γεγονυῖαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον 
ψυχῆς περίοδον, εἰς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν 
ἑαυτῇ ξύμμαχος ὑπὸ μουσῶν δέδοται" καὶ ῥυϑμὸς 
αὐ, διὰ τὴν ἄμετρον ἐν ἡμῖν καὶ χαρίτων ἐπιδεὰ 
γιγνομένην ἐν τοῖς πλείστοις ἕξιν, ἐπίκουρος ἐπὶ 
ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐδόϑη. τὰ μὲν οὖν παρελη- 
λυϑότα τῶν εἰρημέγων, πλὴν βραχέων, ἐπιδέδεικται 
τὰ διὼ νοῦ δεδημιουργημένα. δεῖ δὲ καὶ τὰ δὲ ἀ- 
νάγκης γιγνόμενα τῷ λόγῳ παραϑέσθϑαι. μεμιγμένη 
γὰρ οὖν ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις, ἐξ ἀνάγκης 
τε χαὶ νοῦ συστάσεως ἐγενήϑη. γοῦ δὲ ἀνάγκης ἀρ- 
χοντος, τῷ πεέϑειν αὐτὴν τῶν γιγνομένων τὰ πλεῖ- 
στα ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν, ταύτῃ κατὰ ταὐτὰ δι 
ἀνάγκης ἀξίωμέρηρ ὑπὸ πειϑοῦς ἔμφρονος, οὕτω 
κατ ἀρχὸς Ξυνέστατο τόδε τὸ πᾶν. εἴτις οὖν ἣ γέ- 

γονε, κατὰ ταὐτὰ ὄντως ϑρεῖ, μικτέον καὶ τὸ τῆς 
πλανωμένης. εἶδος αἰτίας, οἱ φέρειν πέφυπεν. ὧδε 

οὖν πάλιν ἀναχωρητέον᾽ καὶ λαβοῦσιν αὐτῶν τού- 
τῶν προσήκουσαν. ἀρχὴν ἑτέραν αὖϑις αὖ, καϑάπερ 

περὶ τῶν τότε, νῦν οὕτω περὲ τούτων πάλιν ἀρκτέ- 
ον ἀπ᾿ ἀρχῆς. τὴν δὲ πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσεως, 
πυρὸς, ὕδατός τὲ καὶ ἀέρος καὶ γῆς φύσιν, ϑεατέον 
αὐτὴν, καὶ τὰ πρὸ τούτου πάϑη. νῦν γὰρ οὐδείς 
πῶ γένεσιν αὐτῶν μεμήνυκεν, ἀλλ᾽ ὡς εἰδόσι πῦρ ὃ, 
τι ποτὲ ἐστι, καὶ ἕκαστον αὐτῶν, λέγομεν ἀρχάς, 
αὐτὰ τυιϑέμεγοι στοιχεῖα τοῦ παντός" προσῆκον αὖ- 
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τοῖς οὐδ᾽ ὡς ἐν συλλαβῆς εἴδεσι μόνον εἰκότως ὑπὸ 
τοῦ καὶ βραχὺ φρονοῦντος ἀπεικασϑῆναι. γὺν δὲ 
οὖν τό γε παρ᾽ ἡμῶν ὧδε ἐχέτω" τὴν μὲν περὲ ἅπαάν- 
τῶν εἴτε ἀργὴν, εἴτε ἀρχὰς, εἴτε ὅπῃ δοκεῖ τούτων 
πέρι, τὸ γῦν οὐ ῥητέον" δι ἄλλο μὲν οὐδὲν, διὰ δὲ 
τὸ χαλεπὸν εἶναι κατὰ τὸν παρόντα τούπον τῆς διεῖ- 
ὄδου δηλῶσαι τὰ δοκοῦντα. μὴτ' οὖν ὑμεῖς οἴεσϑε 
δεῖν ἐμὲ λέγειν, οὔτ᾽ αὐτὸς αὖ πείϑειν ἐμαυτὸν εἴη 
ἂν δυνατὸς ὡς ὀρϑῶς ὲ γχειροῖμ' ἂν, τοσοῦτον ἐπι- 

βαλλόμενος ἔργον. τὸ δὲ κατ᾿ ἀρχύς ῥηϑὲν διαφυ- 
λάττων, τὴν τῶν εἰκότων λόγων δύναμιν, πειρύσο- 

μαι μηδενὸς ἡ ἧττον εἰκότα, μᾶλλον δὲ καὶ ἔμπροσθεν 

ἀπ ἀρχῆς περὶ ἑκάστων καὶ ξυμπάντων λέγειν. Θε- 
ὁν δὲ καὶ γῦν ἐπ ἀοχὴ τῶν λεγομένων, σωτῆρα, ἐξ 
ἀτόπου καὶ ἀήϑους διηγήσεως πρὸς τὸ τῶν εἰκότων 
δόγμα διασώζειν ἡ ἡμᾶς ἐπικαλεσάμενοι, πάλιν ἀρχό- 

μεϑα λέγειν. ἡ δ᾽ οὖν αὖϑις ἀρχὴ περὲ τοῦ παντὸς, 
ἔστω ἘΠΕῚ τῆς πρόσϑεν διῃρημένη. τότε μὲν γὰρ 
δύο εἴδη διειλόμεθα, νῦν δὲ τρίτον ἀλλο γένος ἡμῖν 

δηλωτέον. τὶὰὶ μὲν γὰρ δύο ἱκανὰ ἢν ἐπὶ τοῖς ἔμ- 
προσϑὲν λεχϑεῖσιν" ἕν μὲν, ὡς παραδείγματος εἶ- 

δος, ὑποτεϑὲν νοητὸν, καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὃν, μί- 
μημα δὲ παραδείγματος" δεύτερον, γένεσιν ἔχον καὶ 
ὁρατόν. τρίτον δὲ τότε μὲν οὐ διειλόμεθα, νομί- 
σαντες τιὰ δύο ἕξειν ἱκανῶς" γτῦν δὲ ὃ λόγος ἔοικεν 
εἰσεναγκάζειν χαλεπὸν καὶ ἀμυδρὸν εἶδος ἐπιχειρεῖν 

λόγοις ἐμφανίσαι. τίνα οὖν ἔχον δύναμιν καὶ φύσιν. 
αὐτὸ ὑποληπτέον; τοιάνδε μάλιστα πάσης εἶναν γε- 

γέσεως ὑποδοχὴν αὐτὸ, οἷον τιϑήνην. εἴρηται μὲν 
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οὖν τἀληϑὲς, δεῖ δ᾽ ἐναργέστερον εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ. 
ι ; 2 Ἀ ὃ Γ Ὁ 

χαλεπὸν δὲ, ἄλλως τὲ καὶ διότι προαπορηϑῆγαι πε- 

οὐ πυρὸς καὶ τῶν μετὶὶ πυρὸς ἀναγκαῖον, τούτου 

χάριν. τούτων γὺρ εἰπεῖν ἕκαστον, ὅποϊον ὄντως 
ει ι , “» βὸ - ἘΝΨΟΤ μχευ, κἂν - 
ὕδωρ χρὴ λέγειν, μᾶλλον ἢ πῦρ, καὶ ὅποῖον ὁτιοῦν 

»" ΡλῚ [4] 3 κ«ἔ " ε; « 

μᾶλλον ἢ καὶ ἁπανταὰ " καϑ' ἕκαστόν τε, οὕτως ὠστέ 
- Ἁ Γ - , γ 

τινν πιστῶς καὶ βεβαΐως χρῆσϑαν λόγῳ" χαλεπόν. 
-ΟὋ νι Π ῳ. ὃ 2 - “« Ρ᾿ »οτἉΖΦ 

πῶς οὖν δὴ τοῦτ αὐτὸ, καὶ πῆ, καὶ τὶ περὶ αὐτῶν 
Ψ ΄ , , “-Ο“ ι τι ι 

εἰκότως διαπορηϑέντες λέγωμεν; πρῶτον μὲν ὁ δὴ 
»ἭΣ- [σ᾽] 5 Υ̓͂ - »- 

γῦν ὕδωρ ὠνομάκαμεν, πηγνύμενον, ὡς δοκοῦμεν, 
- -" 2 3 

λίϑους καὶ γῆν γιγνόμενον δρῶμεν" τηκόμενον ὃ αὖ 
2 “- Ὁ Ἃ 3», 

καὶ διακρινόμενον ταὐτὸν τοῦτο, πνεῦμα καὶ ἀέρα" 
ἩΥ̓Ν, Ὁ. 9. Ν - ἌΡ ΟΣ ΦΣ 

(συγκαυϑέντα δὲ τὸν ἀέρα, καὶ πῦρ) ἀνάπαλιν δὲ 
᾿ Ἃ ΄. ὙΒΟΎΟ. π 5 ΄ ὃ ᾿ 

σιγκριϑὲν, καὶ κατασβεσϑὲν, εἰς ἰδέαν τε ἀπιὸν 
ΕῚ -Ὡ Ἂ 5. «- 

αὖὐϑις ἀέρος, πῦρ’ καὶ πάλιν ἀέρα ξυνιόντα καὶ 

πυκνούμενον, νέφος καὶ ὁμίχλην. ἐκ δὲ τούτων ἕτι 
χλλον ξυμπιλουμέ ὅέον τ ὃ ἐξ τὃ δὲ μᾶλλον ξυμπιλουμένων, δέον τδωρ" ἐξ ὕδατος δὲ, 
-Ὁ Ψ ΄ τ 

γῆν καὶ λίϑους αὖϑις- κύκλον τε οὕτω διαδιδόντα 
5 2! ἴ ν [οἱ 

ες ἄλληλα, ὡς φαΐνεται, τὴν γένεσιν. οὕτω δὴ τοὺ- 
39 ᾽ - 3 'ὧ -ς Υ 

τῶν οὐδέποτε τῶν αὐτῶν ἑκάστων φανταζομένων, 
-Ὁ- 32 - ΕλῚ ς Ὁ ο ε ͵ 

ποῖον αὐτῶν, ὡς ὃν ὁτιοῦν τοῦτο καὶ οὐκ ἀλλο, πα- 
“. - 3 3 -Ὁ 

γίως διϊσχυριζόμενος, οὐκ αἰσχυνεῖ γε τὶς αὑτὸν, 
3 3 , ον 

οὐκ ἔστιν. ἀλλ ἀσφαλέστατον ἂν μακρῷ περὶ τού- 
" τ , ϑι τὶ τ “ 2) 

τῶν τιϑεμένους, ὡδε λέγειν" ἀεὶ ὁ καϑορῶμεν, ἀλ- 
2) Εἰ - Υ᾽ “Ὁ νυ 

λοτὲ ἀλλῃ γιγνόμενον, ὡς πῦρ, μὴ τοῦτο ἀλλὰ τὸ 
"Ὁ - ᾿" ς 

τοιοῦτον ἑκάστοτε προσαγορεύειν πῦρ' μηδὲ ὕδωρ 
ω 5 ι Ὁ" » ᾿ 27 

τοῦτο, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον ἀεί" μηδὲ ἀλλο ποτὲ μη- 
δὲ ο 2.3». [ : ο ὃ Π] πδν, ἡ ἘΠ Ὲ 

δ», ὡς τιν ἔχον βεβαιότητα, ὧσαὰ δεικνυντὲες τῷ ῥή 
Ὁ ᾿ ᾿ ῳὉ , Ω ματι, τῷ τόδε καὶ τοῦτο προσχρώμενοι, δηλοῦν ἢ 
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Υ τον ῃ 4 9 ς «Ὁ .ω Γ γοὐμεϑά τι. φεύγει γὰρ οὐχ ὕπομεγον τὴν τοῦ τόδε 

Α . -Ὁ- -Ὁ «ε! 

καὶ τὴν τούτου καὶ τὴν τῷδε, καὶ πᾶσαν ὅση μόνι- 
, 39 ο 

μα ὡς ὄντα αὐτὰ ἐνδείκνυται φάσις. ἀλλὰ ταῦτα 
ι ε! ι , ἀνε ι ᾿ ωῳ ϑ ’ 

μὲν ἕκαστα μὴ λέγειν " τὸ δὲ τοιοῦτον ἀεὶ περιφερό- 
« ’ Ἃ [{ 

μενον, ὁμοῖον, ἑκάστου πέρι καὶ ξυμπάντων οὕτω 
καλεῖν" καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ δι παντὸς τοιοῦτον, 

νῷ “ νυ» ἵν δας, ἴδ ἀν τον καὶ ὅπαν ὁσον περ ἃν-ἕχῃ γένεσιν. ἐν ᾧ δὲ ἐγγιγνό- 
δ ἢ 5. ὦ , ἈΝ ΤῚ - 

μενα ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται, καὶ πάλιν ἐκεῖϑεν 
ἘΠ αν .ν - 

ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο ἂν προσαγορεύειν, τῷ τε 
ΩΣ “Ὁ , 2 ᾿ 

τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωμένους ὀνόματι. τὸ δὲ, 
ωο 2 ΕῚ - -Ὁ 

ὁποιονοῦν τι, ϑερμὸν ἢ λευκὸν, ἢ καὶ ὁτιοῦν τῶν 
ε ᾿ 39 «( » ᾿ »Σ- 

ἐναντίων, καὶ πινϑ' ὁσὰ ἐκ τούτων, μηδὲν ἐκεῖνο 
2" -Ὁ , ᾿ ᾿ ν ω 

ἂν τούτων καλεῖν. ἔτι δὲ σαφέστερον αὐτοῦ πέρι 
προϑυμητέον αὖϑις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τὶς σχὴ- 

ματα πλάσας ἐκ χρυσοῦ, μηδὲν μεταπλάττων παῦ-- 

οιτο ἕκαστα εἰς ἅπαντα, δεικνύντος δὴ τινος αὐτῶν 
[4 Ἀ ἢ ᾿ ὩΕῚ ΒΝ ᾿ 9η Ἢ 
ἕν, καὶ προσερομένου τὶ ποτέ ἔστι, μακρῷ πρὸς ἀλή- 

5 Π ΒΝ] -Ὁ ᾽ ᾿ Υ͂ 

θείαν ἀσφαλέστατον εἰπεῖν τι χρυσός. τὸ δὲ τρί- 
ε; ! ξ ΕῚ ’ 

γωγον, ὁσώά τε ἄλλα σχήματα ἐνεγέγνετο, μηδέποτε 
’ - .ὕ ο - ᾿ 

λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, α γε μεταξὺ τυϑεμένου με- 
ὥς Ὡ ἃ 7 -- Α Φ 

ταπίπτει" ἀλλ ἐὰν ἄρα καὶ τὸ τοιοῦτον μετὼ ἀσφα- 
2 ’ ᾿ Ὡ 3 

λείας ἐϑέλῃ δέχεσθαι τινὸς, ἀγαπᾶν. ὃ αὐτὸς δὴ 
λόγος καὶ περὶ τῆς τὰ πάντα δεχομένης σώματα φύ- 

Ἢ ἩΒΕΝΝ,, Ξ ἐκ Φ τς ᾽ 2 ᾿ Ὁ σεως" ταὐτὸν αὐτὴν ἀεὶ προσρητέον. ἔκ γῶὺρ τῆς 
ο΄ ΡΒ ) " ᾿ 

ἑαυτῆς τοπαράπαν οὔκ ἐξίσταται δυνάμεως. δὲέχεταὶ 
᾿ Π ᾿ τ 39 : 

τὲ γὰρ ἀεὶ τὰ πάντα, καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ 
9. Ἃ - 2 " ε Γ 5") 9 »ἍοὌ᾿ ᾽ 

οὐδεγὲ τῶν εἰσιόντων ὁμοέαν ϑίληφεν οὐδαμὴ οὐδα- 
μῶς. ἐκμαγεῖον γὰρ φύσεν παντὶ κεῖταν, κινγοῦμε- 
γὸν τὲ καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων. 
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φαΐνεται δὲ δὲ ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. τὰ δὲ εἰσιόν- 
τα καὶ ἐξιόνεα, τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα, τυπωϑέν- 
τα ὑπὶ αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον καὶ ϑαυμα- 
στὸν, ὃν εἰσαῦϑις μέτιμεν. ἐν δ᾽ οὖν τῷ παρόντι 
χρὴ γένη διανοηϑῆναν τριττά" τὸ μὲν, γιγνόμενον, 

τὸ δ᾽ ἐν ᾧ γίγνεται, τὸ δ᾽ ὅϑεν ἀφομοιούμενον φὺε- 
ται τὸ γιγνόμενον. καὶ δὴ καὶ προυεικάσαν πρέπει, 
τὸ μὲν δεχόμενον, μητρὶ, τὸ δ᾽ ὅϑεν, πατρέ" τὴν 
δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν, ἐκγόνῳ νοῆσαί τε ὡς οὐκ 
ἀν ἄλλως ἐκτυπώματος ἔσεσϑαι μέλλοντος ἰδεῖν ποι- 

κίλου πάσας ποικιλίας, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐν ᾧ ἐκτυπούμε- 
νον ἐνίσταται, γένοιτ᾽ ἂν παρεσκευασμένον εὖ, πλὴν 

ἄμορφον ὃν ἐχεένων ἁπασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας μέλλει 
δέχεσϑαι ποϑέν. ὅμοιον γὰρ ὃν τῶν ἐπεισιόντων 
τινὺ, τὰ τῆς ἐναντίας τά τε τῆς παράπαν ἄλλης φύ- 
σεως, ὅπότ᾽ ἔλϑοι, δεχόμενον, κακῶς ἂν ἀφομοιοὶ, 
τὴν αὑτοῦ παρεμφαίνων ὄψιν. διὸ καὶ πάντων ἐκ- 
τὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ πάντα ἐνδεξόμεγον ἐν 
αὑτῷ γένη: καϑάπερ περὶ τὰ ἀλείμματα, ὁπόσα 
εὐώδη, τὰ δεξόμενα ὑγρὰ τὰς ὀσμάς" ὅσοι τε ἕν τι- 
σι τῶν μαλακῶν σχήματα ἀπομάττειν ἐπιχειροῦσι, 
τοπαράπαν σχῆμα οὐδὲν ἔνδηλον ὑπάρχειν ἐῶσι, 

προομαλύναντες δὲ, ὁτιλειότατον ἀπεργάζονται. ταὖύ- 
τὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἀεί τε ὄντων, κατὰ 
πιᾶν ἑαυτοῦ, πολλάκις ἀφομοιώματα καλῶς μέλλοντι 
δέχεσϑαι, πάντων ἐκτὸς αὐτῶν προσήκειν πεφυκέναι 

τῶν εἰδῶν. διὸ τὴν τοῦ γεγονότος ὁρατοῦ καὶ πατ-- 

τὸς αἰσϑητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν, μήτε γῆν, μὴτε 
ἀέρα, μήτε πῦρ, μήτε ὕδωρ λέγωμεν, μὴτε ὅσα ἐκ 
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τουτων, μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέγονεν" ἀλλ᾽ ἀόρατον 

εἶδός τι καὶ ἄμορφον, πανδεχές. μεταλαμβάνον δὲ 
ἀπορώτατά πὴ τοῦ νοητοῦ, καὶ δυσαλωτότατον αὖ- 
τὸ λέγοντες, οὐ ψευσόμεϑα. καϑόσον δὲ ἐκ τῶν 
προειρημένων δυνατὸν ἐφικγεῖσϑανι τῆς φύσεως αὖ- 
τοὺ, τῇδ᾽ ἄν τις ὀρθότατα λέγοι. πῦρ μὲν ἑκάστο- 
18, αὐτοῦ τὸ πεπυρωμένον μέρος φαίνεσθαι τὸ δὲ 
ὑγρανϑὲν, ὕδωρ. γἣν δὲ καὶ ἀέρα, καϑόσον ἂν μι- 
μήματα τοὕτων δέχηται. λόγῳ δὲ δὴ μᾶλλον τὸ τοι- 
ὄνδε διοριζομένοις περὶ αὐτῶν διασκεπτέον " ἀφ ἐ- 

στί τὸ πῦρ αὐτὸ ἐφ᾿ ἑαυτοῦ, καὶ πάντα περὶ ὧν ἀεὶ 
λέγομεν, οὕτως αὐτὰ καϑ' αὑτὰ ἕχαστα ὄντα" ἢ 

ταῦτα ἅπερ καὶ βλέπομεν, ὅσά τε ἄλλα διὰ τοῦ σώ- 
πῦϊτος αἰσϑανόμεϑα, μόνα ἐστὲ τοιαύτην ἕγοντα ἄ- 
λήϑειαν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα οὐδαμῆ οὔ- 
δαμῶς" ἀλλὰ μάτην ἑκάστοτε εἰναΐ τι φαμὲν εἶδος 
ἑκάστου γοητόν. τὸ δὲ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἢν σλὴν λόγος. 
οὔτε οὖν δὴ τὸ παρὸν, ἄκριτον καὶ ἀδίκαστον ἀ- 
φέντα, ἄξιον φάναι διϊοχυριζόμενον ἔχειν οὕτως, 
οὔτ᾽ ἐπὶ μήκει λόγου πάρεργον ἄλλο μῆκος ἐπεμβλη- 
τέον. εἰ δὲ τις ὅρος δρισϑεὶς, μέγας διὰ βραχέων 

φανείη, τοῦτο μάλιστα καιριώτατον γένοιτ᾽ ἄν. ὧδε 
οὖν τὴν γ᾽ ἐμὴν τίϑεμαι ψῆφον αὐτός. εἰ μὲν γοῦς 

καὶ δόξα ἀληϑὴς ἐ ἐστὸν δύυ γένη: παντάπασιν εἶναι 

καϑ' αὑτὸ ταῦτα, ἀναΐίσϑητα ὑφ᾽ ἡμῶν, εἴδη νοοὺ- 

μενᾳ μόνον" εἰ δ᾽ ὡς τισὶ φαίνεται, δόξα ἀληϑὴς 

νοῦ διαφέροιτο μηδὲν, πάνϑ᾽ ὅπόσα ἂν διὰ τοῦ σώ- 
ματος αἰσδανώμεϑα, ϑετέον βεβαιότατα. δύο δὴ 
λεκτέον ἐκείνω, διότι χωρὶς γεγόνατον, ἀγομοίως 
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τὸ ἔχετον: τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν, διὰ διδαχῆς, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ πειϑοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται. καὶ τὸ μὲν, ἀεὶ μετὰ 
ἀληϑοῦς λόγου: τὸ δὲ, ἄλογον. καὶ τὸ μὲν, ἀκίνη- 
τον πειϑοὶῖ, τὸ δὲ, μεταπειστόν. καὶ τοῦ μὲν πών- 
τὰ ἄνδρα μετέχειν φατέον, νοῦ δὲ, ϑεοὺς, ἄγϑρώ- 

᾿πῶν δὲ γέγος, βραχὺ τι, τούὑτων δὲ οὕτως ἐχόντων, 
ὁμολογητέον μὲν. εἶναι τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον εἶδος, 
ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον, οὔτε εἰς ἑαυτὸ εἰσδεχό- 

μενον ἄλλο ἄλλοθεν, οὔτε αὐτὸ εἰς ἀλλό ποι ἰόν" 
ἀόρατον δὲ καὶ ἄλλως ἀναίσϑητον, τοῦτο ὃ δὴ γό- 
ησις εἴληχεν ἐπισκοπεῖν. τὸ δὲ ὁμώνυμον, δμοιόν τε 
ἐκείνῳ, δεύτερον αἰσϑητὸν, γεγητὸν, πεφορημέγον 
ἀεί" γιγνόμενον ἔν τινι τόπῳ, καὶ πάλιν ἐχεῖϑεν 

ἀπολλύμενον" δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως περιληπτόν. τρί- 
τον δὲ αὖ γένος ὃν τὸ τῆς χώρας ἀεὶ φϑορὰν οὐ 

προσδεχόμενον, ἕδραν δὲ παρέχον ὅσα ἔχει γένεσιν 

πᾶσιν, αὐτὸ δὲ μετ᾽ ἀγαισϑησίας ἁπτὸν, λογισμῷ 
τιγυ γόϑῳ μόγις πιστόν. πρὸς ὃ δὲ καὶ ὀνειροπολοῦ- 
μὲν ΓΆΜΩΝ καὶ φαμὲν ἀναγκαῖον εἶναί που, τὸ 
ὃν ἅπαν, ἕν τινε τόπω, καὶ κατέχον χώραν τιγἀ" τὸ 

δὲ μήτε ἐν γῆ, μήτέ που κατ᾽ οὐρανὸν, οὐδὲν εἶνα!’. 
ταῦτα δὲ πάντα, καὶ τὰ τούτων ἀδελφὰ, καὶ περὺ 
τὴν ἀϊΐπνον καὶ ἀληϑῶς φύσιν ὑπάρχουσαν, ὑπὸ 

᾿ ταὕτης τῆς ὀνειρώξεως, οὐ δυνατοὶ 77} όμεϑα ἐ; )ὲ9- 
ϑέντες διοριξόμενοι ταληϑὲς λέγειν, ὡς εἰκόνι μὲν" 

᾿] 

ἐπείστερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ γΈ ονει, ἑαττῆς δ ἃ 

στιν, ἑτέρου δὲ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα. διὰ 
5 ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσήκει τοῦὴὶὸ γίγνεσθαι, οὐσίας ἀ- 

, , ᾽ν ; Ἐν Ὸ τα μωσγέπως ἀντεχομέγην, ἢ μηδὲν τοπαράπαν αὐτὴν 
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εἶναι. τῷ δὲ ὄντως ὕντι βοηϑὸς ὃ δὲ ἀκριβείας ἀ- 
ληϑὴς λόγος" ὡς ἕως ἂν τι, τὸ μὲν, ἄλλο ἦ, τὸ δὲ, 

ἄλλο, οὐδέτερον ἐν οὐδέρδ᾽ῳ ποτὲ γεγενημένον, ἕν 
ἅμα ταὐτὸν καὶ δύο γενήσεσϑον. οὗτος μὲν δὴ οὖν 
παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου λογισϑεὶς, ἐν κεφαλαίῳ δεδό- 

σϑω λόγος, ὃν τε καὶ χώραν καὶ γένεσιν εἶναι, τρία 
τριχῆ, καὶ πρὶν οὐρανὸν γενέσθαι. τὴν δὲ γενγή- 
σεως τιϑήνην, ὑγραινομένην καὶ πυρουμένην, καὶ 
τὰς γῆς τε καὶ ἀέρος μορφὺς δεχομένην, καὶ ὅσα 

τούτοις ἄλλα πάϑη ξυνέπεται πάσχουσαν, ᾿παντο- 
δαπὴν μὲν ἰδεῖν φαίνεσθαι" διὰ δὲ τὸ μήϑ'᾽ ὅμοί- 
ὧν δυνάμεων μὴτ᾽ ἰσοῤῥόπων ἐμπίπλασϑαι, κατ 
οὐδὲν αὐτοῖς ἰσοῤῥοπεῖν, ἀλλ᾿ ἀνωμάλως πάντη τα- 
λαντουμένην, σείεσϑαι μὲν ὑπὲ ἐκείνων αὐτὴν, κι- 
γουμένην δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν. τὰ δὲ κινούμε- 

γο, ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ φέρεσϑαι διακρινόμενα, ὥσπερ 
τὰ ὑπὸ τῶν πλοπάμων τε καὶ ὀργάνων τῶν περὶ 
τὴν τοῦ σίτου κάϑαρσιν σειόμενα καὶ “ναλικμώ- 
μένα" τὰ μὲν πυκνὰ καὶ βαρέα, ἄλλῃ" τὰ δὲ μα- 
γὰ καὶ κοῦφα εἰς ἑτέραν ἵζει φερόμενα ἕδραν. τότε 
οἴτω τὰ τέτταρα γένη σειόμενα ὑπὸ τῆς δεξαμε- 

γῆς, κινουμένης αὐτῆς οἷον ὀργάνου σεισμὸν πα- 
ρέχοντος, τὰ μὲν ἀνομοιότατα πλεῖστον αὐτὰ ὑφ᾽ 
αὑτῶν δρίζειν, τὰ δ᾽ ὁμοιότατα πάλιν εἰς ταὐτὸ 

ξυγωϑεῖν. διὸ δὴ καὶ χώραν ταῦτα ἄλλα ἄλλην 
ἔσχειν, πρὶν καὶ τὸ πᾶν ἐξ αὐτῶν διακοσμηϑὲν γε- 
γέσϑαι. καὶ τὸ μὲν δὴ πρὸ τούτου, πάντα ταῦτ᾽ 
ἔχειν ἀλόγως καὶ ἀμέτρως" ὅτε δ᾽ ἐπεχειρεῖτο κοσμεῖ- 
ϑαι τὸ πᾶν, πῦρ πρῶτον, παὶ γῆν, καὶ ἀέρα, καὶ 

᾿ΘΕΣΣ 
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ὕδωρ, ἔχτη μὲν ἔχοντα αὐτῶν ἄττα, παντάπασι μὴν 
διακείμενα, ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν ἅπαν διαν ἀπῇ τινος 
ϑεός. οὕτω δὲ τότε πεφυκότα ταῦτα, πρῶτον διε- 
σχηματίσατο εἴδεσι καὶ ἀριϑμοῖς, τὸ δὲ ἢ δυνατὸν 
ὡς κἀλλιστά τε καὶ ἄριστα ἐξ οὐχ οὕτως ἐχόντων, τὸν 
ϑεὸν αὐτὰ ξυνιστέναι, περὶ. πάντα ἡμῖν ὡς ἀεὲ τοῦ- 

το λεγόμενον ὑπαρχέτω. γὺν δ᾽ οὖν τὴν διάταξιν 

αὐτῶν ἐπιχειρητέον ἑκάστων καὶ γένεσιν ἀήϑει λόγῳ 

πρὸς ὑμᾶς δηλοῦν. ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μετέχετε τῶν κατὰ 
παίδευσιν ὁδῶν, δ ὧν ἐνδείκνυσθαι τὼ λεγόμενα 
ἀνάγκη, συνέψεσθε, πρῶτον μὲν δὴ πῦρ καὶ γῆ καὶ 
ὕδωρ καὶ ἀὴρ, ὅτε σώματά ἔστι, δῆλόν που καὶ παν- 
τί, τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος πᾶν, καὶ βάϑος ἔχει. 

τὸ δὲ βάϑος αὖ πᾶσα ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιει- 
ληφέναι φύσιν. ἡ δὲ ὀρϑὴ τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ 
τριγώνων συνέστηκε. τὰ δὲ τρίγωνα ἅπαντα ἐκ δυοῖν 
ἄρχονται, εἷαν μὲν ὀρϑὴν ἔχοντος ἑκατέρου γωνίαν, 
τὰς δὲ δύο, ὀξείας. ὧν τὸ μὲν ἕτερον ἑκατέρωϑεν 
ἔχει μέρος γωνίας ὀρϑῆς, πλευραῖς ἴσαις διῃρημένης" 
τὸ δὲ ἕτερον, ἀνίσοις ἄνισα μέρη νενεμημένης. ταὺὖὺς- 
τὴν δὲ πυρὸς ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὕποτι- 
ϑωώμεϑα, κατὰ τὸν μετ ἀνάγκης εἰκότα λόγον πο- 
ρευόμενοι. τὸς δὲ τι τούτων ἀρχὰς ἄνωϑεν ϑεὸς οἷ- 
δὲ, καὶ ἀνδρῶν ὃς ἂν ἐκείνῳ φίλος ἢ ἢ. δεῖ δὴ λέγειν 

ποῖα κάλλιστα σώματα ψέμμα ἂν τέτταρα, ἀνόμοια 
μὲν ἑαυτοῖς, μεν δὲ ἐξ : ἀλλήλων αὐτῶν ἀττα δια- 

λυόμενα γίγνεσθαι. τούτου γὰρ τυχόντες, ἔχοιμεν 
τὴν ἀλήϑειαν γενέσεως πέρι γῆς καὶ πυρὸς, τῶν τε 
ἀνάλογον ἐν μέσῳ. τότε γὰρ οὐδενὶ συγχωρησύμε- 
ῬΑ ΊΥΗ, Ώ 
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ϑα, καλλίω τούτων ὁρώμενα σώματα εἶναἑ πουπαϑ' 
ἔν γένος ἕκαστον ὄν. τοῦτο οὖν προϑυμητέον, τὰ 
διαφέροντα κάλλει σωμάτων τέτταρα γένη συναρμό- 
σασϑαι, καὶ φάναι τὴν τούτων ἡμῶς φύσιν ἱκανῶς 
εἰληφέναι. τοὶν δὲ δυοῖν τριγώνοιν τὸ μὲν ἰσοσκελὲς 

μίαν εἴληχε φύσιν, τὸ δὲ πρόμηκες, ἀπεράντους. προ- 
αἰρετέον οὐ» αὖ τῶν ἀπείρων τὸ κάλλιστον, εἰ μέλ- 

χϑμὲν ἀἄρξεσϑαι κατὰ τρόπον. ἂν οὖν τις ἕχῇ κἀλ- 

λιον ἐνλεξ μοχθξ εἰπεῖν εἰς τὴν τούτων ξύστασιν, ἐκεῖ-, 
γος οὐκ ἐχϑρὸς ὧν, ἀλλὰ φίλος, κρατοῖ. τιϑέμεϑα 
δ᾽ οὖν τῶν πολλῶν τριγώνων κάλλιστον ἕν, ὑπερβάν- 
τες τἄλλο, ἐξ οὗ τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐκ τοίτων 

συνέστηκε. διότι δὲ ὃ λόγος πλείων. ἀλλὰ τῷ τοῦτο 
ἐλέ ἐγξαν τι καὶ ἀνευρόντι δὲ μὴ οὕτως ἔχον, κεῖται φί- 
λια τὶὶ ἀϑλα. προῃρήσϑω δὲ δύο τοὶ ἔγωνα, ἐξ ὧν τό, 
τὸ τοῦ πυρὸς καὶ τιὶὰὶ τῶν ἄλλων σώματα μεμηχάνη- 
ται" τὸ μὲν, ἰσοσκελές" τὸ δὲ, τριπλὴν κατὰ δύνα- 
μιν ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μέαν πλευρὰν ἀεί. τὸ δὲ 
πρόσϑεν οὐκ ἀσφαλῶς ῥηϑὲν, νῦν μᾶλλον διοριστέον. 
τὰ γὰρ τέτταρα γένη δι ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ἐφαΐνε- 

τὸ πάντα γένεσιν ἔχειν, οὐκ ὀρϑῶς φανταζόμενα. 
γίγνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων ὧν προῃρήμεϑα, 

γένη τέτταρα" τρία μὲν, ἐξ ἑνὸς τοῦ τὰς πλευριὰὶς 

ἀγίσους ἔγοντος" τὸ δὲ τέταρτον ἕν μόνον, ἐκ τοῦ 
ἰσοσκελοῦς τριγώνου ξυναομοσϑέν. οὔκουν δυνατὰ 
πιάντια, εἰς ἀλληλὰ διαλυόμενα, ἐκ πολλῶν σμικρῶν, 
ὀλίγα μεγάλα, “καὶ τοὐναντίον, γίγνεσθαι. τὰ δὲ 
τρία, οἱόν τε. ἐκ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεῷ υκότα, λυϑὲέν- 
τῶν τὲ τῶν μέιζόγων, πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν 
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ξυστήσεται, διχόμενα τὰ προσήκοντα σχήματω ἑαυ- 
τοῖς" καὶ σμικρὰ ὅταν αὖ πολλὰ κατὰ τρίγωνα δια- 
σπαρῆ, γενόμεν ος εἷς ἀριϑμὸς, ἑγὸς ὄγκου μέγα ἅπο- 

τελέσειεν αὖ ἄλλο εἶδος ἕν. ταῦτα μὲν οὖν λελέχϑω 
περὶ τῆς εἰς ἀλληλα γῆ ευιῤ Οἷον δὲ ἕχαστον αὖ- 

τῶν γέγονεν εἶδος, καὶ ἐξ ὧν ξυμπεσόντων ἀριϑμῶν, 
ἜΡΕΙΣ ἂν ἑπόμενον εἴη. ἄρξει δὲ τό, τε πρῶτον εἶδος 
καὶ σμικρότατον ξυνιστίάμενον. στοιχεῖον δ᾽ αὐτοῦ 
τὸ τὴν ὑποτείνουσαν τῆς ἐλάττονος πλευρᾶς διπλα- 
σίαν ἔχον μήκει, ξύνδυο δὲ τούτων κατὰ διάμετρον 
ξυντιϑεμένων, καὶ τρὶς τούτου γενομένου, τὰς δια- 
μέτρους καὶ τὰς βραχείας πλευρὰς εἰς ταὐτὸν, ὡς 
κέντρον, ἐρεισάντων, ἕν ἰσόπλευρον τρέγωγον ἐξ ἕξ 

τὸν ἀριϑμὸν ὄντων γέγονε. τρίγωνα δὲ ἰσύπλευρα 
ξυνιστάώμενα τέτταρα, κατὰ σύντρεις ἐπιπέδους γω- 
γίας, μίαν στερειὶν γωνίαν ποιεῖ, τῆς ἀμβλυτάτης 
τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐφεξῆς γεγονυῖαν. τοιούτων δὲ 
ἀποτελεσϑεισῶν τεττάρων, πρῶτον εἶδος στερεὸν, ὃ- 

λου περιφεροῦς διανεμητικὸν εἰςἴσα μέρη καὶ ὅμοια, 

ξυνίσταται: δεύτερον δὲ, ἐκ μὲν τῶν αὐτῶν τριγώ- 

γων. κατιὰ δὲ ἰσόπλευρα τρίγωνα ὀκτὼ ξυστάντων, 

μέαν ἀπεργασαμέγων στερεὰν γωνίαν, ἐκ τεττάρων 
ἐπιπέδων, καὶ γενομένων ἕξ τοιούτων, τὸ δεύτερον 
αὖ σῶμα οὕτως ἔσχε τέλος. τὸ δὲ τρέτον, ἐκ δὲς ἑξής- 
κοντὰ τῶν στοιχείων ξυμπαγέντων,, στερεῶν δὲ γω- 
γιῶν δώδεκα, ὑπὸ πέντε ἐπιπέδων τριγώνων ἰσοπλεὺ- 

ρων» πεὲριεχομένης ἑκάστης, εἴχυσι βάσεις ἔχων ἰσο- 
πλεύρους γέγονεν. καὶ τὸ μὲν ἕτερον ἀπήλλακτο τῶν 
στοιχείων, γεννῆσαν ταῦτα. τὸ δὲ ἰσοσκελὲς τρίγω- 

5λ 
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γον ἐγέννα τὴν τοῦ τετάρτου φύσιν, κατὰ τέτταρα 
ξυνιστάμενον, εἰς τὸ κέντρον τὰς ὀρϑὰς γωνίας συ»- 

ἄγον, ἕν ἰσόπλευρον τετράγωνον ἀπεργασάμενον. ἕξ 
δὲ τοιαῦτα συμπαγέντα, γωνίας ὀκτὼ στερεὰς ἀπε- 
τέλεσε, κατὰ τρεῖς ἐπιπέδους ὀρϑὲς ξυναρμοσϑείσης 

ἑκάστης. τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ξυστάντος σώματος, γέ- 
γογεν κυβικὸν, ἕξ ἐπιπέδους τετραγώνους ἐσοπλεύ- 
ρους βάσεις. ἔχον. ἔτι δὲ οὔσης ξυστάσεως μιᾶς πὲμ- 
πτης, ἐπὶ τὸ πᾶν ὃ ϑεὸς αὐτῇ κατεχρήσατο, ἐκεῖνα 

διαζωγραφῶν. ἃ δὴ τις εἰ πάντα λογιζόμενος ἐμμε- 

λῶς, ἀπορεῖ πότερον ἀπείρους, χφὴ κόσμους εἶναι λέ- 

γειν, ἢ πέρας ἔχοντας, τὸ μὲν ἀπείρους ς, ἡγήσαιτ᾽ ἂν 

ὄντως ἀπείρου τινὸς εἶναι δόγμα ἃ ὼν ἔμπειρον χρεὼν 
εἶναι" πότερον δὲ ἕνα ἢ) πέντε αὐτοὺς ἀληϑείᾳ πε- 
φυκότας λέγειν προσήκει, μᾶλλον αὖ, ταὑτῃ στός, 
εἰκότως διαπορήσαι. τὸ μὲν οὖν δὴ παρ᾽ ἡμῶν, ἔν 
αὐτὸν κατιὶ τὸν εἰκότα λόγον πεφυκότα μηνύει" ἀλ- 
λος δὲ, εἰς ἀλλά πὴ ἀποβλέψας, ἕτερα δοξάσει. καὶ 

τούτων μὲν μεϑέτέον. -“Τὰ δὲ γεγορότα νῦν τῷ λό- 
γῳ γένη διανείμωμεν εἰς πῦρ, καὶ γῆν, καὶ ὕδωρ, 

καὶ ἀέρα. γῇ μὲν τὸ κυβικὸν εἶδος δῶμεν. ἀκινης- 
τοτάτη γὰρ τῶν τεττάρων γενῶν γῆ, καὶ τῶν δωμα- 
τικῶν πλαστικωτάτη. μάλιστα δὲ ἀνάγκη γεγογέναν 
τοιοῦτον, τὸ τὸς βάοϑξις ἀσφαλεστάτας ἔχον. βάσις δὲ ἡ 
τετῶν χα ἀρ γὰς τριγώγων ὑποτεϑόντων, ἀσφαλεςέρα 
κατὰ φύσιν, ἡ τῶν ἰσοπλεύρων, τῆς τῶν ἀνέσων " τό, 

τε ἐξ ἑκατέρου ξυντεϑὲν ἐπίπεδον, ἰσόπλευρον ἰσο- 

πλεύρου, φετράγωνῳ τριγώνου,, κατά τε μέρη καὶ 

καϑ' ὅλον στασὶ μωτέρως ἐξ ἀνάγκης βέβηξε. διὸ γὴ 
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μὲν τοῦτο ἀπονέμοντες, τὸν εἰκότα λόγον διασώζο- 
μὲν" ὕδατι δ᾽ αὖ, τὸ δυσκινητότατον εἶδος" τὸ δ᾽ 

εὐκινητότατον, πυρί τὸ δὲ μέσον, ἀέρι. καὶ τὸ μὲν 
σμικρότατον σῶμα, πυρί" τὸ δ᾽ αὖ Ἀέγιστον, ὕδατι: 
τὸ δὲ μέσον», ἀέρι, καὶ τὸ μὲν ὀξύτατον αὖ, πυρί ̓ 
τὺ δὲ δεύτερον, ἀέρι" τὸ δὲ τρίτον, ὕδατι. ταῦτ᾽ οὖν 
δὲ πάντα, τὸ μὲν ἔγον ὀλιγίστας βάσεις, εὐκινητό- 

τατον ἀνάγκη πεφυκέναι, τμητικώτατόν τε, οξύτα- 

τον ὃν πάντη πάντων" ἔτι τε ἐλαφρότατον, ἐξ ὀλιγί- 
στῶν ξυγεστὼς τῶν αὐτῶν μερῶν" τὸ δὲ δεύτερον, 

δευτέρως τὰ αὐτὰ ταῦτ᾽ ἔχειν. τρίτως δὲ τὸ τρίτον. 
ἔστω δὲ, κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον καὶ κατὰ τὸν εἰκότα, 
τὸ μὲν τῆς πυραμέδος στερεὸν γεγογὸς εἶδος, πυρὸς 
στοιχεῖον καὶ σπέρμα" τὸ δὲ δεύτερον κατὰ γένεσιν, 
εἴπωμεν ἀέρος" τὸ δὲ τρίτον, ὕδατος. πόῶντα οὖν 
δεῖ ταῦτα διανοεῖσθαι σμικρὰ οὕτως, ὡς καϑ' ἕν 
ἕχαστον μὲν τοῦ 7ένους ἑκάστου, διὰ σμικρότητα 
οὐδὲν ὁρώμενον ὕφ᾽ ἡμῶν" συγαϑροισθϑέντων δὲ 
πολλῶν, τοὺς ὄγκους αὐτῶν ὁρᾶσθαι. καὶ δὴ τὸ τῶν 

ἀναλογιῶν περὶ τε τὰ πλήϑη καὶ τὰς κινήσεις, καὶ 
τιὶὶς ἄλλας δυγάμεις, πανταχῆ τὸν ϑεὸν, ὅπη περ ἡ 
τῆς ἀνάγκης ἑκοῦσα πεισϑεῖσά τε φύσις ὑπεῖξε, ταὐ- 

τῃ πάντη δι ἀκριβείας ἀποτελεσϑεισῶν ὑτὲ αὐτοῦ, 
ξυνηρμόσϑαι ταῦτα ἀνάλογον. ἐκ δὲ πάντων τῶν 
περὶ τὰ γένη προειρήκαμεν, ὧδ᾽ ἂν κατὰ τὸ εἰχὸς 

μάλιστ᾽ ἔχοι. Γῆ μὲν ξυντυγχάνουσα πυρὶ, διαλυ- 
ϑεῖσαά τὸ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτ᾽ ἂν, εἴτ᾽ ἐν 
αὐτῷ πυρὶ λυϑεῖσα, εἴτ᾽ ἐν ἀέρος, εἴτ ἐν ὕδατος 

ὄγκῳ τύχοι" μέχρι περ αὐτῆς πὴ ξυντυχόντα τὰ μέ- 
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ρη, πάλιν ξυναρμοσϑέντα αὐτὰ αὐτοῖς, γῆ γένοιτο. 
οὐ γὰρ εἰς ἀλλό γε εἶδος ἔλϑοι ποτ᾽ ἄν. Ὕδωρ δὲ ὑπὸ 
πυρὸς μερισϑὲν, εἴτε καὶ ὑπ ἀέρος ἐγχωρεῖ γέγνε- 

σϑαι ξυστάντα, ἕν μὲν πυρὸς σῶμα, δὺο δὲ, ἀέρος. 
τὶ δὲ ἀέρος τμήματα ἐξ ἑνὸς μέρους διαλυϑέντος, 
δύ᾽ ἂν γενοίσϑην σώματα πυρός. καὶ πάλιν, ὅταν 
ἀέρι πῦρ ὕδατί τε ἢ τινι γῇ περιλαμβανόμενον, ἐν 
πολλοῖς ὀλίγον κινούμενον, ἐν φερομένοις μαχύόμεγον 
καὶ γεκηϑὲν καταϑραυσϑῇ, δὺο πυρὸς σώματα εἰς 

ἕν ξυγίστασϑον εἶδος ἀέρος" καὶ κρατηϑέντος ἀέ- 

ρος, κερματισϑέντος τε ἐκ δυοῖν ὁλοιν, καὶ ἡμίσεως 
ὕδατος, εἶδος ἕν ὅλον ἔσται ξυμπαγές. ὧδε γὰρ δὴ 
λογισώμεϑα αὐτὰ πάλιν, ὡς ὅταν ἐν πυρὲ λαμβανό- 

μενον τῶν ἄλλων ὑπ αὐτοῦ τι γένος, τῇ τῶν γωνιῶν 
καὶ κατὶὼ τὰς πλευρὰς ὀξύτητι τέμνηται, ξυστὼν μὲν 
εἰς τὴν ἐκείνου φύσιν, πέπαυται τεμνόμενον. τὸ γὰρ 
ὅμοιον καὶ ταὐτὸν αὐτῷ γένος ἕκαστον, οὗτε τινι 
μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατὸν, οὔτὲ τι παϑεῖν ὑπὸ 
τοῦ κατὰ ταὐτὰ ὁμοίως τε ἔχοντος, οὐτὲ τι δράσαι 
δύναται. ἕως δ᾽ ἂν εἰς ἀἄλλό τι χιχνόμενον ἧττον ὃν, 

κρείττονι μάχηται, λυόμενον οὐ παύεται. τά τε αὖ 
σμικρότερα ὅταν ἐν τοῖς μείζοσι πολλοῖς περιλαμβα 
γόμενα ὀλίγα, διαϑραυόμενα κατασβεννύηται, ξυνέ- 

στασϑαι μὲν ἐθέλοντα εἰς τὴν τοῦ κρατοῦντος ἰδέαν, 
πέπαυται κατασβεγνύμενα " γίγνεταί τε ἐκ πυρὸς 
ἀὴρ, ἐξ ἀέρος, ὕδωρ: ἂν δ᾽ εἰς ταῦτα ἢ καὶ τῶν ἀλ- 

λων τινὶ ξυνιὸν γενῶν μάχηται, λυόμενα οὐ παύεται, 
πρὶν ἢ παντάπασιν ὠϑούμενα, διαλυτὰ ὄντα, ἐκῳφὺ- 
γοι πρὸς τὸ ξυγγενὲς, ἢ νικηϑέντα, ἕν ἐκ πολλῶν ὅ- 



«.(.9..δ ὅ.. ΤΙΜΑΕΥδ. ἢ 

μοιον τῷ κρατήσαντι γενόμενον, αὐτοῦ σύνοικον 
μείνῃ. καὶ δὴ καὶ κατὰ ταῦτα παϑήματα διαμεΐβε- 
ται τὰς χώρας ἅπαντα. διέστηκε μὲν γὰρ τοῦ γέγους 

ἑκάςου τὰ πλήϑη κατὰ τόπον ἴδιον, διὶὶ τὴν τῆς δὲ- 
χομένης κίνησιν" τὰ δὲ ἀνομοιούμενα φέρεται διὰ 
τὸν σεισμὸν πρὸς τὸν ἐκείνων οἷς ἂν ὁμοιωϑἢ τόπον. 
ὅσα μὲν οὖν ἄκρατα καὶ πρῶτα σώματα, διὰ τοιού- 

τῶν αἰτίων γέγονε" τοῦ δ᾽ ἐν τοῖς εἴδεσιν αὐτῶν 
ἕτερα ἐμπεφυκέναι γένη, τὴν ἑκατέρου τῶν στοιχείων 

αἰτιατέον ξύστασιν, μὴ μόνον ἕν ἑκατέραν μέγεϑος 
ἔχον τὸ τρίγωνα φυτεῦσαι κατ᾿ ἀρχὰς, ἀλλὰ ἐλάττω 
τὲ παὺ μείζω" τὸν ἀριϑμὸν δὲ ἔχοντα τοσοῦτον, ὅσα 
περ ἂν ἢ τὰν τοῖς εἴδεσι γένη. δύο δὲ συμμιγνύμενα 
αὐτά τε πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἀλληλα, τὴν ποικιλίαν 

ἐστὶν ἄπειρα". ἧς γε δεῖ ϑεωροὺς γίγνεσθαι τοὺς 

μέλλοντας περὶ φύσεως εἰκότι λόγῳ χρήσεσθαι. κινὴ- 
σεως οὖν ξυστάσεώς τἬ πέρι, τίνα τρόπον καὶ μεϑ' 

ὧντινων γίγνεσθον, εἰ μὴ τις διομολ ἱογήσεται, πόλλ᾽ 

ἂν εἴη ἐμποδὼν τῷ κατόπισϑεν λογ γισμῷ. τὰ μὲν οὖν 
3) δὴ περὶ αὐτῶν εἴρηται" πρὸς δὲ ἐκείνοις, ἔτι τάδε" 

ἐν μὲν ὁμαλότητι μηδέποτε ἐθέλειν κίνησιν εἶναι. τὸ 
γὰρ κινησόμεγον, ἄνευ τοῦ κινήσοντος, ἢ τὸ κινῆσον, 

ἄνευ τοῦ κινησομένου, χαλεπὸν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον 
εἶγαι. κένησις δὲ οὐκ ἔστι τούτων ἁπάντων. ταῦτα 

δὲ δμαλὰ εἶναι ποτὲ, ἀδύνατον. οὕτω δὲ στόσιν μὲν 

ἐν ὁμαλότητι, "ἶνησιν δὲ εἰς  ἀνωμαλότητοι ἀεὶ τιϑῶ- 

μεν. αἰτία δὲ ἡ ἀγισότης αὖ τῆς ἀνωμάλου φύσεως. 
, ἀγισότητος δὲ γένεσιν μὲν διεληλύϑαμεν" πῶς δὲ 
πότε οὐ κατὰ γένη διαχωρισθϑέντοι ἕκαστα πέπαυταν 
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τῆς δὲ ἀλλήλων κιγήσεως καὶ φορᾶς ς, Οὐκ εἴπομεν. 
δε οὖν πάλιν ἐροῦμ (δ ». ἡ τοῦ παντὸς ἜΣΘΕΜΙΟς; ἐπει- 

δὴ συμπεριέλαβε τὰ γένη, κυκλοτερὴς οὖσα, καὶ πρὸς 

αὑτὴν πεφυκυῖα βούλεσθαι ξυνιέναι, σφίγγει πᾶντα, 
καὶ καινὴν χώραν οὐδεμίαν ἐᾷ λείπεσϑαι. διὸ δὴ 
πῦρ μὲν εἰς πάντα διελήλυϑε μάλιστα, ἀὴρ δὲ δευ- 
τέρως, ὡς λεπτότητι δεύτερος ἔφυ" καὶ τἄλλα ταύτη. 
τὰ γὰρ ἔκ μεγίστων μερῶν γεγονότα μεγίστην κενό- 
τητα ἐν τὴ ξυστάσει παραλέλοιπε, τὰ δὲ σμιχρύτατα, 
ἐλαχίστην. ἡ δὴ τῆς ἌΓΕΤ ξύγνοδος τὰ σμικρὰ 
εἰς τὰ τῶν μεγάλων διάκενα ξυγωϑεῖ. σμικρῶν οὖν 

παρὰ μεγάλα τιϑεμένων, καὶ τῶν ἐλαττόνων τὰ μεί- 
ζογα διακριγόντων, τῶν δὲ μειζόνων ἐκεῖνα συγκρι- 

γόντων, πάντ᾽ ἄγω καὶ κάτω μεταφέρεται πρὸς τοὺς 
ἑαυτῶν τόπους. μεταβάλλον γὰρ τὸ μέγεϑος ἕχα- 
στον, καὶ τὴν τῶν τόπων μεταβάλλει στάσιν. οὕτω 
δὲ διὰ ταῦτά τε ἡ τῆς ἀνωμαλότητος διασωζομένη 
γένεσις ἀεὶ, τὴν ἀεὶ κίνησιν τούτων οὖσαν ἐσομένην 
τὲ καὶ ἐνδελεχῶς παρέχεται. μετιὶ δὴ ταῦτα δεῖ νοεῖν 

ὅτι σιυρός τε γένη πολλὰ γέγογεν" οἷον, φλόξ, τό, 

τε ἀπὸ τῆς φλογὸς ἁπτὸν, ὃ κάει μὲν, οὐ φῶς δὲ τοῖς 
ὄμμασι παρέχει" τό, τε, φλογὸς ἀποσβεσϑείσης, ἐν 
τοῖς διαπύροις καταλειπόμενον αὐτοῦ. κατὰ ταὐτὰ 
δὲ, ἀέρος τὸ μὲν εὐαγέστατον, ἐπίκλην αἰϑὴρ καλοὺ- 
μέρος" ὃ δὲ ϑολερώτατος, δμίχλη τε καὶ σκότος. ἕτε- 

ρώ τε ἀνώνυμα ἢδη γεγονότα, διὼ τὴν τῶν τριγώνων 
ἀνισό τὴτα. τὰ δὲ ὕδατος, διχῆ “μὲν πρῶτον" τὸ μὲν, 

ὑγρὸν, τὸ δὲ χυτὸν γένος αὐτοῦ. τὸ μὲν οὖν ὕγρὺῦν, 

διὰ τὸ μετέγον εἶναι τῶν νενῶν τοῦ ὕδντος, ὅσα σμι- 
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χρὰ ἀνίσων ὄντων; κινητὸν, αὐτό τε χαϑ' αὑτὸ καὶ 
ὑπ ἄλλου, διὰ τὴν ἀνωμαλότητα: καὶ τὴν τοῦ σχὴ- 
ματος ἰδέαν, γέγονε" τὸ δ᾽ ἐκ μεγάλων καὶ ὁμαλῶν, 
στασιμώτερον μὲν ἐκείνου καὶ βαρὺ, πεπηγὸς ὑπὸ 
ὁμαλότητος ἐστίν. ὑπὸ δὲ πυρὸς ἐσιόντος καὶ δια. 

λύοντος αὐτὸ, τὴν ὁμαλότητα ἀπολέσαν, μετέσχεν 
μᾶλλον κινήσεως" γενόμενον δὲ εὐκίνητον, ὑπὸ τοῦ 

πλησίὸν ἀέρος ὠϑούμενον, καὶ κατατεινόμενον ἐπὶ 
γῆν, τήκεσϑαι μὲν τὴν τῶν ὄγκων καϑαίρεσιν, ὑοὴν 
δὴ, τὴν κατάστασιν ἐπὶ γῆν, ἐπωνυμίαν δκατέρου 
τοῦ πάϑους ἔλαβε. πάλιν δὲ ἐκπέίπτοντος αὐτόϑεν 

τοῦ πυρὸς, ἅτε οὐκ εἰς κενὸν ἐξιόντος, ὠϑούμενος ὃ 
πλησίον ἀὴρ, εὐκίνητον ἔτι ὄντα τὸν ὑγρὸν ὄγκον 
εἰς τὰς τοῦ πυρὸς ἕδρας συνωϑῶν, αὐτὸν αὑτῷ ξυμ- 
μίγνυσιν. ὃ δὲ, συνωϑούμενος, ἀπολαμβάνων τε τὴν 
ὁμαλότητα πάλιν, ἅτε τοῦ τῆς ἀνωμαλότητος δημε- 
ουργοῦ πυρὸς ἀπιόντος, εἰς ταὐτὸν αὐτῷ καϑίέστα- 
ται. καὶ τὴν μὲν τοῦ πυρὸς ἀπαλλαγὴν, ψύξιν" τὴν 
δὲ ξύνοδον ἐκεένου ἀπελϑόντος, πεπηγὸς εἶναι γένος 

προσεῤῥήϑη. τούτων δὴ πάντων ὅσα χυτὰ προσεί- 
πομὲν ὕδατα, τὸ μὲν ἐκ λεπτοτάτων καὶ ὅμαλωτά- 
τῷ» πυκνότατον γιγνόμεγον, μονοειδὲς γένος, στίλ- 
βοντι καὶ ξανϑῷ χρώματι κοιγωῦ ἕν, τιμαλφέστατον 
κτῆμα χρυσὸς, ἠἡϑημένος διὰ πέτρας ἐπάγη. χουσοῦ 
δὲ ὄζος, διὰ πευχγότητα σχληρότατον ὃν καὶ μελα»- 
ϑὲν, ἀδάμας ἐκλήθη. τὸ δ᾽ ἐγγὺς μὲν χρυσοῦ τῶν 
μερῶν, εἴϑη δὲ πλέον ἑνὸς ἔχον, πυκνότητι μὲν, γρυ- 
σοῦ πυκνότερον ὃν, καὶ γῆς μόριον ὀλίγον καὲ λε- 
πτὸν μετασχὸν, ὥστϑ σκληρότερον εἶναι" τὸ δὲ μεὲ- 



"8 ῬΙΔΑΤΟΝΙ «.ἅ.ε.}.6 0.8» 

γάλα ἐντὸς αὑτοῦ διαλείμματα ἕχειν, κουφότερον 
τῶν λαμπρῶν, πηχτῶν τε ἕν γένος ὑδάτων χαλκὸς 
ξνυσταϑεὶς γέγονε. τὸ δ᾽ ἐκ γῆς αὐτὸ μιχϑὲν, ὅταν 
παλαιουμένω διαχωρίζησϑον πάλιν ἀπ ἀλλήλων, ἐλ- 
φανὲς καϑ' αὑτὸ γιγνόμενον, ἰὸς λέγεται. τἄλλα δὲ 
τῶν τοιούτων οὐδὲν ποικίλον ἐστὲ διαλογίσασϑαι, 
τὴν τῶν εἰκότων μύϑων μεταδιώκοντα ἰδέαν: ἣν ὅ- 
τὰν τὶς, ἀναπαύσεως ἕνεκα τοὺς περὶ τῶν ὄντων ἀεὶ 

καταϑέμεγνος λόγους, τοὺς γενέσεως πέρι, διαϑεώμε- 
γος εἰκότας, ἀμεταμέλητον ἡδονὴν κτᾶται, μέτριον 
ἂν ἐν τῷ βίῳ παιδιὰν καὶ φρόνιμον ποιοῖτο. ταύτῃ 
δὴ καὶ τανῦν ἐφέντες, τὸ μετιὰ τοῦτο τῶν αὐτῶν πέ- 
οὐ τὸ ἑξῆς εἰκότα δίϊμεν τῇδε. τὸ πυρὶ μεμιγμένον 
ὕδωρ, ὅσον λεπτὸν ὑγρόν τε, διὰ τὴν κίνησιν καὶ τὴν 
ὅὃὁδὸν ἣν κυλινδούμενον ἐπὶ γῆς ὑγρὸν λέγεται, μαλα- 
χὸν τε αὖ, τῷ τὰς βάσεις ἢ ἧττον ἑδραίας οὔσας ἢ τὸς 

γῆς; ὑπείκειν. τοῦτο δ᾽ ὅταν πυρὸς ἀποχωρισϑὲν 
ἀέρος τε μονωϑῇ, γέγονε μὲν ὁμαλώτερον, ξυγνέωσται 
δὲ ὑπὸ τῶν ἐξιόντων εἰς αὐτό. παγέὲν τὸ οὕτο,, τὸ 
μὲν ὑπὲρ γῆς μάλιστα παϑὸν ταῦτα, χάλαζα - τὸ δ᾽ 
ἐπὶ γῆς, κρύσταλλος" τὸ δὲ ἢ ἥττον, ἡμυπαγές τε ὃν 

ἔτι, τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς αὖ, χιών: τὸ δ᾽ ἐπὶ γῆς ξυμ- 
σαγὲν, ἐκ δρύσου γενόμενον, πάχνη λέγεται. τὰ δὲ 
δὴ πλεῖστα ὑδάτων εἴδη, μεμιγμένα ἀλλήλοις, ξὺμ- 
παν μὲν τὸ γένος, διὰ τῶν ἐκ γῆς φυτῶν ἡϑημένα, 
χυμοὶ λεγόμενοι" διὰ δὲ τὰς μέξεις ἀνομοιότητα ἕκα- 
ςοι ἔχοντες, τὰ μὲν ἀλλα πολλὰ ἀνώνυμα γένη παρέ- 
σχοντο, τέτταρα δὲ ὅσα ἔμπυρα εἴδη, διαφανῆ μάλι- 

στα γενόμενα, εἴληφεν ὀνόματα αὐτῶν" τὸ μὲν τῆς 
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ψυχῆς μετὰ τοῦ σώματος ϑερμαγτικὸν, οἶνος " τὸ δὲ 
λεῖον, καὶ διακριτικὸν ὄψεως, διὰ ταῦτά τε ἰδεῖν 
λαμπρὸν, καὶ στίλβον, λιπαρόν τε φανταζόμενον ἐ- 
λχιηρὸν εἶδος, πίττα καὶ κίκι, καὶ ἕλαιον αὐτὸ, ὅσά 

τ ἀλλα τῆς αὐτῆς δυνάμεως - ὅσον δὲ διαχυτικὸν 
μέχρι φύσεως τῶν περὶ τὸ στόμα ξυνόδων, ταύτῃ τῇ 
δυνάμει γλυκύτητα παρεχόμενον, μέλι τὸ κατὰ πάν- 
των μάλιστα πρόσρημα ἔσχε. τὸ δὲ τῆς σαρκὸς δια- 

λυτικὸν τῷ κάειν, ἀφρῶδες γένος, ἐκ πάντων ἀφορι- 

σϑὲν τῶν χυμῶν, ὁἠὸς ἐπωνομάσϑη. γῆς δὲ εἴδη, 

τὸ μὲν ἡϑημένον δί ὕδατος, τοιῷδε τρόπῳ γίγνεται 
σῶμα λέϑινον" τὸ ξυμπαγὲν ὕδωρ ὅταν ἐν τῇ ξυμ- 
μέξει κοπῇ, μετέβαλεν εἰς ἀέρος ἰδέαν" γενόμενος δὲ 

ἄὴρ, εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἀναϑεῖ. κενὸν δ᾽ ὑπῆρ- 
χὲν αὐτῶν οὐδέν. τὸν οὖν πλησίον ἔωσεν ἀέρα. ὁ δὲ, 

ἂν } βαρὺς, ὠσϑεὶς, καὶ περιχυϑεὶς τῷ τῆς γῆς ὄγκῳ, 

σφόδρα ἔϑλιψε, ξυγέωσὲ τε αὐτὸν εἰς τὸς ἕδρας ὅϑεν 
ἂν εἴη ὃ νέος ἀήρ. ξυγωσϑεῖσα δὲ ὑπὸ ἀέρος ἀλύ- 
τως ὕδατι γῆ, ξυγίσταται πέτρα" καλλίων μὲν, ἡ τῶν 
ἴσων καὶ ὁμαλῶν διαφανὴς μερῶν" αἰσχίων δὲ, ἡ 
ἐναντία. τὸ δὲ ὑπὸ πυρὸς πάχους τὸ γοτερὸν πᾶν 
ἑξαρπασϑὲν, καὶ κραυρότερον ἐκείγου ξυστὰν, τῷ γέ- 
γεν κέραμον ἐπωνομάκαμεν, τοῦτο γέγονεν. ἔστι δὲ 
ὅτε »οτέδος ὑπολειφϑείσης χυτὴ) γῇ γενομένη, διὰ 
πυρὸς ὅταν ψυχϑῇ, γέγονε τὸ μέλαν ζφῶμὰ ἔχον, 
λίϑος. τῷ δ᾽ αὖ κατὰ ταὐτὰ μὲν ταῦτα ἐκ ξυμμί- 
ἕεως ὕδατος ἀπομονουμένῳ πολλοῦ, λεπτοτέρων δὲ 
ἐκ γῆς μερῶν, ἀλμυρῷ τε ὄντι, ἡμιπαχγεῖ, γενομένῳ, 
καὶ αἰπῷ πάλιν ὑφ᾽ ὕδατος, τὸ μὲν ἐλαίου καὶ γῆς 

.Ν 



τῇ; ῬΡΚΑΤΟΝΕΙΝ Ἷ ΠῚ 

Π : Υ " ων δῊ: ο 

καϑαρτικὸν γένος, νίτρον" τὸ δ᾽ εὐάρμοστον ἐγ ταῖς 
-ὦ-ὦ ἌἍ » " " 

κοιγωγέσις ταῖς περὶ τὴν τοῦ σώματος αἴσϑησιν, ὧ- 
λῶν, κατὰ λόγον νόμον, θεοφιλὲς σῶμο ἐγένετο. τὰ 

τ .- 9 -ὥ᾽ .; ᾿ 2 

δὲ χοινὼ ἐξ ἀμφοῖν, υδᾶτι μὲν οὐ λυτὰ, πυρὶ δὲ ὃ 
ΓΝ ε 

τὸ τοιόνδε οὕτω ξυμπήγνυται. γῆς ὄγκους πῦρ μὲν 
ΕΠ 3 Υ̓͂ " ᾿ 

ἀήρ τὲ οὔ. τήκει. τῆς γὰρ ξυστάσεως τῶν διακένων 
3.ϑ. Ἂῳ Υ “Ἂν 5 

αὐτῆς σμικρομερέστερα πεφυκότα, διὰ πολλῆς εὐρυ- 
" Ξ᾿ δὴ ς 2 39 , Ω 

χωρίας ἰόντα, οὐ βιαζόμεγα, ἄλυτον αὐτὴν ἐάσαντα, 
:. ’ Ἷ ΡΝ ,.1 2 ν 

ἀτήκτον παρέσχε. τὰ δὲ ὕὍδατος, ἐπειδὴ μείζω πέφυ- 
’ , - 3 

κε, μέρη, βίαιον ποιούμενα τὴν διέξοδον, δύοντα αὖ- 
ἢ ; Η » ι ΕΥΤΕ ς 7) {7 

τὴν τήκει. γὴν μὲν ἀξύστατον ὑπὸ βίας οὕτω ὑδῶὼρ 
- . ᾿ ᾿ 2φφΦ, ᾿ 

μόνον λύει, ξυνεστηκυῖαν δὲ, πλὴν πυρὸς οὐδὲν. εἰρν 
οὗος γὰρ οὐδενὶ πλὴν 1 πυρὶ λέλειπταν. τὴν δὲ ὕδα- 

τος αὖ ξύνοδον, τὴν μὲν βιαιοτάτην, σεῦο μάνο»" 
5 

τὴν δὲ ἀσθενεστέραν, ἀμφότερα, πῦρ τὲ καὶ ἀὴρ, 
»ἊὋὉ Α ἥ ἢ Υ ᾿ κ 

διοαχεῖτον" ὁ μὲν, κατὰ τιὰὰ διάκενα, τὸ δὲ, καὶ κατὰ 

τιὰ τρίγωγα. βίᾳ δὲ ἀέρα ξυστάντα οὐδὲν λύει πλὴν 

νἵ 

κατὰ τὸ στοιχεῖον, ἀβίαστον δὲ κατατήκει, μόνον πῦρ. 
τα δὲ τῶν ξυμμέκτων ἐξ γῆς τε καὶ ὕδατος σωμάτων, 

μέχον πὲρ ἂν ὕδωρ αὐτοῦ τὰ τῆς γῆς διάκενα καὶ 
βέᾳχ ξυμπεπιλημένα κατέχῃ, τὰ μὲν ὕδατος, ἐπιόντα 
ἔξωϑεν, εἴσοδον οὐκ ἔχοντα μέρη, περιῤῥέοντα τὸν 
ὅλον ὄγκον ἄτηκτον εἴασε" τὼ δὲ πυρὸς, εἰς τὰ τῶν 
ὑδάτων διάκενα εἰσιόντα, ὅπερ ὕδωρ γῆν, τοῦτο δὲ 

σπὺρ ἀέρα ἀπεργαζόμενα, τηχϑέντι τῷ κοινῷ σώματι 
ῥεῖν μόνα αἴτια ξυμβέβηκε. τυγχάνει δὲ ταῦτα ὄν- 
το, τὸ μὲν, ἔλαττον ἔχοντα ὕδοτος ἢ γῆς, τό, τε περὶ 
τὴν ὕαλον γένος ἅπαν, ὅσά τε ιλίϑων χυτὰ εἰδὴ κα- 

λεῖταν" τιὶὶ δὲ πλέον ὕδατος αὖ, πάντα ὅσα κηροευτ 
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δῇ καὶ ϑυμιατικὰ σώματα ξυμπήγνυταν. Τὰ μὲν δὴ 
σχήμασι, κοινωνέαις τὸ καὶ μεταλλαγαῖς εἰς ἄλληλα 

πεποικιλμένα, εἴδη, σχεδὸν ἐπιδέδεικται" τὰ δὲ πὰ- 

ϑήματα αὐτῶν δι ἃς αἰτίας γέγονε, πειρατέον ἐμ- 
φανγίζειν ἡμᾶς. πρῶτον μὲν οὖν ὑπάρχειν αἴσϑησιν 
δεῖ τοῖς λεγομένοις ἀεί, σαρκὸς δὲ καὶ τῶν περὶ σάρ- 

καὶ γένεσιν, ψυχῆς τε ὅσον ϑγητὸν, οὕπω διεληλύϑα- 
μεν. τυγχάνει δὲ οὔτε ταῦτα χωρὶς τῶν περὶ τὺ πα- 
ϑήματα, ὅσα αἰσθητικὰ, οὔτ᾽ ἐκεῖνα ἄνευ τούτων 
δύναται ἱκανῶς λεχϑῆναι. τὸ δὲ ἅμα, σχεδὸν οὐ δυ- 
γατόν. ὑποϑετέον δὴ πρότερον ϑάτερα' τὰ δ᾽ τςε- 
ρα ὑποτεϑέντα ἐπάνιμεν αὖϑις. ἵγα οὖν ῥξῆς τὰ 

παϑήματα λέγηται τοῖς γένεσιν, ἕστω πρύτερα ἡμῖν 
τὰ περὶ τὸ σῶμα καὶ ψυχὴν ὄντα. πρῶτον μὲν οὖν 
ἢ πῦρ ϑερμὸν λέγομεν, ἴδωμεν, ὧδε σκοποῦντες" 
τὴν διάκρισιν καὶ τομὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν 
γιγνομένην ἐνγοηθϑέντες. ὅτι μὲν γάρ ὀξὺ τι τὸ πώ- 
ϑος, πάντες σχεδὸν αἰσϑανόμεϑα τὴν δὲ λεπτότη- 
τὰ τῶν γωνιῶν, καὶ πλευρῶν ὀξύτητα, τῶν τε μορίων 
σμικρότητα, καὶ τῆς φορᾶς τάχος, (οἷς πᾶσι σφο- 
δρὸν ὃν καὶ τομὸν, ὀξέως τὸ προστυχὸν ἀεὶ τέμνε!) 
λογιστέον, ἀναμιμνησκομένοις τὴν τοῦ σχήματος αὖ- 
τοῦ γένεσιν, ὅτι μάλιστα ἐκείνη καὶ οὐκ ἀλλὴ φύσις 
διακρίνουσα ἡμῶν. κατὰ σμικοίά τε τὰ σώματα κερ- 
ματέζου σα, τοῦτο ὃ νῦν ϑερμὸν λέγομεν, εἰκότως τὸ 

πᾶάϑημα καὶ τοὔνομα. παρέσχε, τὸ δ᾽ ἐναντίον τοὺ- 
τῷ, κατάδηλον μὲν, θωὼς δὲ μηδὲν ἐπιδεὲς ἔστω λό- 
γου. τὰ γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν» μεγαλομε- 
ρέστεροι, δἐσιόγτα, τιὶ σμικρότερα ἐξωθοῦντα, εἰς τὰς 

. 
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9. Ὁ Ι 

ἐκείνων οὐ δυγόμενα ἕδρας ἐνδύναι, ξυνωϑοῦντα ἧ- 
μῶν τὸ γοτεοὺ», ἐξ ἀνωμάλου κεκινημένου τὸ ἀκίγνη- 

2 οὐ .- 2 - 

τον δι ὁμαλότητα καὶ τὴν ξύνωσιν ἀπεργαζόμενα, 
Γ ᾿] ι Α 4« 

πήγνυσι. τὸ δὲ παρὰ φῦσιν ξυναγόμεγον, μάχεται 
᾿ 6} δ ϑδν «ς - 3 5 ᾿ Π ΝῚ { - - 

κατ φὺσιντουτὸ: αὑτῷ; εἰς τουνανενον ἀπωϑοῦν. τῇ 

δὴ μάχῃ καὶ τῷ σεισμιι ᾧ τούτῳ τρόμος καὶ ΩΝ ἐτὸ- 

9η" ψυχρόν τὸ τὸ πάϑος ἅπαν τοῦτο, καὶ τὸ ὃρ 7 

αὐτὸ, ἔσχεν ὄνομα. σκληρὸν δὲ, ὅσοις ἂν ἡμῶν ἡ 
ς ᾿ ι μὲ ον - 

σὰρξ ὑπείκη" μαλακὸν δὲ, ὁσα ἂν τῇ σαρκί" πρὸς 
", ᾿ τ ς ’ ΑΣ ὙΠ᾿ ψ. ὩνΝ . , 
αλληλά τε οὕτως. ὑπείκει δὲ ὁσον ἐπὶ σμικροῦ β βαί- 

γει. τὸ δὲ ἐκ τετραγώνων ὃν βάσεων, ἅτε βεβηπὸς 

6 Ὁ ἀντιτυπώτατον εἶδος, ὅ »ΤΙι Τῷ ὃν εἰς πυχγό- 

τητα ξυγιὸν πλείστην, ἀντίτονον ἢ μάλιστα. βαρὺ 
δὲ καὶ κοῦφον, μετ τῆς κάτω φύσεως ἄγω τε λεγο- 
μένης ἐξεταζόμενον ἂν δηλωϑείη σαφέστατα. φύσει 

γὰρ δὴ τιγιὸς τόπους δύο εἶναι, διειληφότας διχῆ τὸ 

πᾶν, ἐναντίους, τὸν μὲν, κάτω, πρὸς ὃν φέρεται 
2 ει; ᾿ ’ ᾿ 2 2) 

πάνθ᾽ οσὰ τινὰ σώματος ὄγκον ἔχει, τὸν δ΄, ἄνω, 
ε 3 , ΄“- 3 2 32 

πρὸς ον ἀκουσίως ἔρχεταν πᾶν" οὐκ ουϑὸν οὐδαμῆ 
γραὶ Ὁ ἊΝ, ᾿ ι 32 »ο - -ἦὕ ΙΣ 

γομέζειν. τοῦ γὰρ παντὸς οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὃν 
« ᾿ 5 - ’ - ΄ »», 

τος, ὁσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ξσχα- 
ς , Ὀ Τ ΤῊ ν.. 2» ΤΑΝΕ ΨΉΔΗ ᾿ ᾿ ᾽ 

τα, ὁμοέως αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυκέναι" τὸ δὲ μέ- 
2 ὧ 5 ΕῚ “Ὁ 

σον, τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς, ἔν τῷ 
καταντικρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὴ κό- 

Ὁ 5 ᾿ 2] Ἃ 

σμου ταὐτῃ πεφυχότος, τῶν τι εἰρημένων ἄγω τις 

ἢ κάτω τιϑέμενος, οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆ- 
ΕΥ ᾽ ς ν ; ᾿ ) 3»ϑ »ν ΄ 

κον Ὄνομα λέγειν. ὁ μὲν γάρ βεαῦο ἐν ἀυτῳ τύπος, 
2! Ἁ 32 ν , ᾽ 

οὔτε κάτω πεφυκὼς, οὔτε ἄγω, λέγεσθαι δίκαιος, 
Ὶ 2 2 Ἐν ὕες « τι ’ Ἑ 3} δὴ , 3 2 

αλλ συτὸ ἐν μέσῳ" ὁ ὃὲ πέριξ, οὔτε δὴ μεσος, οὔτ 
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ἔχων διάφορον αὑτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον 
πρὸς τὸ μέσον, ἢ τὶ τῶν καταντικρύ. τοῦ δὲ ὁμοίως 

πάντη πεφυκότος, ποῖα τὶς ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ 
ἐναντία, καὶ πῆ, καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέγειν; εἰ γάρ τε 
καὶ στερεὸν εἴη, κατιὰὶ μέσον τοῦ παντὸς ἱσοπαλὲς, 

εἰς οὐδὲν ἂν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐνεχϑείη, διὼ τὴν 

πάντη ὁμοιότητα αὐτῶν. ἀλλ᾽ εἰ καὶ περὶ αὐτὸ πο- 
ρεὐοιτό τις ἐν κύκλῳ, πολλάκις ἂν στὰς ἀντίπους, 

ταὐτὸν αὐτοῦ κάτω καὶ ἄνω προσείποι. τὸ μὲν γὰρ 
ὅλον, καϑώπερ εἴρηται, νῦν δὴ σφαιροειδὲς ὃν, τό- 
“πον τινε, κάτω, τὸν δὲ, ἄνω λέγειν ἔχειν, οὐκ ἔμφρο- 
γος. ὅϑεν δὲ ὠνομάσϑη ταῦτα, καὶ ἐν οἷς ὄντα, εἰ- 

ϑίσμεϑα δι ἐκεῖνα καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον οὕτω διαι- 
ρούμενοι λέγειν, ταῦτα διομολογητέον, ὑποϑεμέγοις 

τιδ᾽ ἡμῖν. εἴτις ἐν τῷ τοῦ παντὸς τόπῳ, καϑ' ὃν ἢ 
τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν 

ἠϑροισμένον εἴη, πρὸς ὃ φέρεται, ἐπαναβὲς ἐπὶ ἐκεῖ 
γο, καὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔγων, μέρη τοῦ πυρὸς ἀ- 

φαιρῶν, ἱστᾷ- ἢ τιϑεὶς εἰς πλάστιγγας, αἴρων τὸν 
ζυγὸν, καὶ τὸ πῦρ ἕλκων, εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμε- 

νος, δῆλον ὡς τοὔλαττόν που τοῦ μείζονος ὁᾷον βιᾶ- 
ται. ὑώμῃ γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζομένοιν, τὸ 
μὲν ἔλαττον, μᾶλλον, τὸ δὲ πλέον, ἧττον, ἀνάγκηπου 

κατατευνόμεγον ξυνέπεσϑαι τῇ βίᾳ καὶ τὸ μὲν, βα- 
᾿ρὺ καὶ κάτω φερόμενον, κληϑῆναι" τὸ δὲ σμικρὸν, 
ἐλαφρὸν, καὶ ἄνω. ταὐτὸ δὴ τοῦτο φωράσαι δεῖ 
᾿ δρῶντας ἡμᾶς περὲ τόνδε τὸν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς 
βεβῶτες, γεώδη γένη διϊστάμενοι, καὶ γὴν ἐνίοτε αὖ- 
τὴν ἕλκομεν εἷς ἀνόμοιον ἀέρα βίᾳ καὶ παρὼ φύσι», 
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ἀμφότερα τοῦ ξυγγενοῦς ἀντεχόμενα. τὸ δὲ σμικού- ἈΦΘΈΣΘΕ οὐ γγδϑοὺυς χοόμενα. τὸ ὁὲ σμικῃ 
ς ὦ Ὁ ! ἕ Ὁ Α 5 

τερον, ὑᾷον τοῦ μείζονος, βιαζομένοις εἰς τὸ ἀνό- 
ω- ΕἸ 2 

βοίον, πρότερον ξυνέπεται. κοῦφον οὖν αὐτὸ προς- 
ὍΩΝ ἈΝ ’ ον ΔΑ “Γ .9 πδ ΣΥΝ ὁ εἰρήκαμεν, καὶ τὸν τόπον εἰς ον βιαζόμεϑα, ἀνω" τ 

ῳ Υ͂ 3 

δ᾽ ἐναντίον τούτοις πάϑος, βαρὺ, καὶ κάτω. ταῦτ 
7. » 3 Φ 

οὖν διαφόρως ἔχειν αὐτὰ πρὸς αὐτὰ, ἀνάγκη, διὰ τὸ 

τὸ πλήϑη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἀλλήλοις κατέ- 
᾿ ΝᾺ ο- ᾿Ὶ ᾿ Π χειν. τὸ γὼρ ἐν ἑτέρῳ κοῦφον ὃν τόπῳ, τῷ κατὼ τὸν 

Ε 2 - ο -" ἐναντίον τόπον ἐλαφρῷ " καὶ τὸ βαρὺ, τῷ βαρεῖ" τῷ 
ΕΥ͂Σ -Ξ ») ΟΑΑ͂ΒΟΣ 

τε κάτο,, τὸ κάτω, καὶ τὸ ἄνω, τῷ ἄνω" πάντ᾽ ἐναν- 
, Ἃ , Ἁ Υ ὰ ᾿ Π 217. α 2ι 

τία καὶ πλάγια καὶ πάντως διάφορα πρὸς ἀλληλα ἂν 
Ἃ , ἣν" ««" εὑρεθήσεται γιγνόμενα καὶ ὄντα. τόδε γεβὴν ἕν τι 

᾿ 3. ὦ ε . 

διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς ἡ μὲν πρὼὰς τὸ 
ξυγγενὲς ὅὁδὸς ἑκάστοις οὖσα, βαρὺ μὲν τὸ φερόμε- 

- ᾿Ὶ [ 3 « ῖ ο ἰα 

γον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, 

καάτο" τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἑτέρως, ϑάτερα. περὶ 

δὴ τούτων οὖν τῶν παϑημάτων ταῦτα αἴτια εἰοὴ- 
ἢ 2 Ε Ν ᾿ ΄ 5. ἢ 

σϑω. λείου δ᾽ αὖ καὶ τραχέος παϑήματος αἰτίαν 
πᾶς που κατιδὼν, καὶ ἑτέρῳ δυνατὸς ἂν εἴη λέγειν. 

ῇ ι 5 ΄ - Π Ὁ ᾿ 

σκληρότης γὰρ ἀνωμαλότητι μιχϑεῖσα, τὸ δ΄ ὅὁμαλό- 
τῆς πυυκγότητι παρέχεται. Πήδῤγιστον δὲ καὶ λοιπὸν 

τῶν κοινῶν περὶ ὅλον τὸ σῶμα παϑημάτων, τὸ τῶν 
ἡδέων καὶ τῶν ἀλγεινῶν αἴτιον, ἐν οἷς διεληλύϑα- 

- - 5 ᾺΣ 

μεν" καὶ ὅσα διὰ τῶν τοῦ σώματος μορίων αἰσϑή- 
Ι Ἃ ᾿ ΕῚ «Ἡ - ς [ 3 ε 

σεις κεχτημένα, καὶ λύπας ἐν αὑτοῖς ἡδονάς ὃ ἀμαὰ 
ς ’ , ΤΑ τ ᾿ ΠΣ - 
ἑπομένας ἔχει. ὧδ᾽ οὖν κατὰ παντὸς αἰσϑητοῦ καὶ 

{ τ 3 Π 

ἀναισθήτου παϑήματος τὸς αἰτίας λαμβάνωμεν, 
- 32 ᾿ ἀναμιμνησκόμενοι τὸ τῆς εὐκινήτου καὶ δυσκινήτου͵ 

[φ] -“Σ΄-᾿ 

φύσεως ὁ, τι διειλόπεϑα ἐν τοῖς πρόσϑεν. ταὺτΆ 
.--ν- -- 
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Ε ᾽ ᾽ εὶ ἐλ »"Ὺ ) ἊΣ κ γὰρ μεταδιωκτέον πάντα οσαὰ ἑλεῖν ἐπινοοῦμεν. τὸ 
᾿ ᾿ 3 «. . 

γὰρ κατὰ φύσιν εὐκένητον, ὅταν καὶ βραχὺ πάϑος 
» ’ 2 ὍΣ ἢ , Υ͂ Γ « ον 
ἐμπίπτῃ εἰς αὐτὸ, διαδίδωσι κύκλῳ μόρια ἕτερα ἕτέ- 

’ 4 ἽΝ 

ροις, ταὐτὸν ἀπεργαζόμενα, μέχρι περ ἂν ἐπὲ τὸ 
’ ) “ Τα .- Γ ᾿ 

φρόνιμον ἐλϑύντα, ἐξαγγείλῃ τοῦ εοιησαντοῦ τὴν 
, « "»- 2 γ᾿ 

δύναμιν. τὸ δ᾽ ἐναντίον, ἑδραῖον ὃν, κατ΄ οὐδένα 
Ἷ ι 2 "Ὡ- ο“Ὁ 

τε κύχλον ἰὸν, πάσχει μόνον, ἄλλο δὲ οὐ κινεῖ τῶν 
λησί υ ὑ διαδιδό ! οις ἀλ- πλησίων. ὥστε οὐ διαδιδόντων μορίων μορίοις ἀλ 

-Ὁ ΡῚ »οΖΞἷ᾽΄ 2 

λων ἄλλοις, τὸ πρῶτον πάϑος ἐν αὐτοῖς ἀκένητον εἰς 

τὸ πᾶν ζῶον γενόμενον, ἀναίσϑητον παρέσχε τὸ πα- 
- κ "Ὁ ) « 

ϑόν. ταῦτα δὲ περί τε ὀστῷ καὶ τρίχας ἐστὶ, καὶ ὅσα 
1.4 - , ζ΄ ἊὉν , «- 

ἄλλα γήϊνα τοπλεῖστον ἔχομεν ἐν ἡμῖν μόρια. τὰ δὲ 
»Σ“΄7΄ 2 ᾿ 3 »"Σ΄ 

ἔμπροσϑεν περὺ τὰ τῆς ὄψεως καὶ ἀκοῆς μάλιστα, 
διὰ τὸ πυρὸς ἀέρος τε ἐν αὐτοῖς δύναμιν εἶναι μεγὶ- 

στην. τὸ δὴ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης ὧδε δεῖ διανοεῖ- 
σϑαι. τὸ μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον γιγνόμενον 
ΒῚ ’ "Ὁ Ὁ ἐπ ᾿ ΒῚ ΄ ι Ρ] ᾿] Π 

ἀϑρόον παρ ἡμῖν πάϑος, ἀλγεινόν" τὸ δ᾽ εἰς φὺ- 
3 ᾿ ᾿ ΒΙ Γ ςο΄ ) δὰ ’ Υ̓͂ 

σιν ἀπιὸν πάλιν ἀϑοόον, ἡδὺ - τὸ δ᾽ ἐναντίον τοὐ- 
2 ᾿ . 2 3 ς 

τοις, ἐναντίως. τὸ δὲ μετ᾽ εὐπετείας γιγνόμενον ἅ- 
παν, αἰσϑητὸν μὲν ὀτιμάλιστα, λύπης δὲ καὶ ἡδονῆς 

οὐ μετέχον" οἷον τὰ περὶ τὴν ὄψιν αὐτὴν παϑήμα- 
ταὶ ἢ δὴ σῶμα ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐῤῥήϑη καϑ' ἡ- 

, ν -»-Σ᾽σἦ 

μέραν ξυμφυὲς ἡμῶν γίγνεσϑαι. ταὐτῃ γὰρ τομαὸ 
ι «, , 

μὲν καὶ καύσεις, καὶ ὅσα ἄλλα πάσχει, λύπας οὐκ 
»-Ὃ 2 ι ς ᾿ 

ἐμποιοῦσιν, οὐδὲ ἡηδονὸς πάλιν, ἐπὶ ταὐτὸν ἀπιού- 
Ὁ , ᾿ 3 ’ Νὴ Υ 

σης εἶδος. μέγισται δὲ αἰσϑήσεις καὶ σαφέσταται, 
Π 39. }»ν" , Ἄν 8} ᾽ [π Γ 

καθότι τ ἂν πάϑη καὶ ὁσων ἂν 50 πῆ προσβάλ- 

λουσα ἐφάπτηται. πε γὰρ τὸ πάμπαν οὐκ ἕνι τῇ 
διακρίσει τε αὐτῆς καὶ συγκρίσει. τὰ δὲ ἐκ μράοτι 

Ῥεχε. ΤΟΎΙΝ: Ε 
- 
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γὼ» μερῶν σώματα, μόγις εἴκοντα τῷ δρῶντι, διαδι- 
δόντα δὲ εἷς ὅλον τὸς κινήσεις, ἡδονὰς ἴσχει καὶ λὺ- 
πᾶς" ἀλλοτριούμενα μὲν, λύπας" καϑιστάμενα δὲ 
εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν, ἡδονάς. ὅσα δὲ κατὰ σμικρὸν 
τὸς ἀποχωρήσεις ἑαυτῶν καὶ κεγώσεις εἴληφε, τὸς δὲ 

πληρώσεις ἀϑρόας, καὶ κατὰ μεγάλα κενώσεως μὲν 
ἀναίσϑητα, πληρώσεως δὲ αἰσϑητικιὶὶ γιγνόμενα, λὺ- 

πᾶς μὲν οὐ παρέχει τῷ ϑνητῷ τῆς ψυχῆς, μεγίστας 
δὲ ἡδονάς. ἔστι δ᾽ ἔνδηλα περὶ τὸς εὐωδίας. ὅσα 
δὲ ἀπαλλοτριοῦται μὲν ἀϑρόα, κατὰ σμικρὰ δὲ μό- 
γις εἷς ταὐτὸν πάλιν ἑαυτοῖς καϑίσταται, τοὐναντίον 
τοῖς ἔμπροσϑεν πώντα ἀποδίδωσι. ταῦτα δ᾽ αὖ πε- 
θὲ τὰς καύσεις καὶ τομὰς τοῦ σώματος γιγνόμενα 

ἐστὲ κατάδηλα. τὰ μὲν δὴ κοινὰ τοῦ σώματος παν- 
τὸς παϑήματα, τῶν τε ἐπωνυμιῶν ὅσαι τοῖς δρῶσιν 
αὐτὰ γεγόνασι, σχεδὸν εἴρηται. Τὰ δ᾽ ἐν ἰδίοις μέ- 
ρεσιν ἡμῶν γιγνόμενα, τά τε πίϑη καὶ τὰς αἰτίας 
τῶν δρώντων αὐτὰ πειρατέον εἰπεῖν, ἂν πὴ δυνώμε- 
ϑα. πρῶτον μὲν οὖν ὅσα τῶν χυμῶν πέρι λέγοντες 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἀπελίπομεν, ἴδι' ὄντα παϑήματα 

περὶ τὴν γλῶτταν, ἐμφανιστέον ἢ δυνατόν. φαίνε- 
ται δὲ καὶ ταῦτα, ὥσπερ οὖν καὶ πολλὺ, διὰ συγ- 
κρίσεών τε τινῶν καὶ διακρίσεων γίγνεσθαι. πρὸς δὲ 

αὐταῖς, κεχρῆσϑαι μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων τραχὑτησί 
τε καὶ λειότησιν. ὅσα μὲν γὰρ εἰσιόντα περὲ τὰ φλε- 
βία, οἷόν περ δοκίμια τῆς γλώττης, τεταμένα ἐπὶ τὴν 

καρδίαν, εἰς τὸ νοτερὶ τῆς σαρκὸς καὶ ἁπαλὰ ἐμπύ- 

πτοντα, γήϊνα μέσα κατατηχόμενα, ξυνάγεν τὰ φλε- 

βία καὶ ἀποξηραΐνει" τρυχύτερα μὲν ὄντα, στρυφγα" 
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ἧττον δὲ τραχύνοντα, αὐστηρὰ φαίνεται. τὰ δὲ ού- 
των δυπτικα, καὶ πᾶν τὸ περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλὺ- 
γοντα, πέρα μὲν τοῦ “μετρίου τοῦτο δρῶντα, καὶ προς- 
ἑπιλαμβανόμενα, ὥστε ἀποτήκειν αὐτῆς τι τῆς φύ. 
σεως, οἷον ἢ τῶν λέτρων δύναμις, πικριὶ πᾶνϑ' οὔ- 

τως ὠνόμασται" τὰ δὲ ὑποδεέστερα τῆς νιτρώδους 
ἕξεως, ἐπὶ τὸ μέτριόν τὲ τῇ ὀύψει χρώμενα, ἁλυκὼ, 
ἀνευ πικρότητος τραχείας, καὶ φίλα μᾶλλον ἡμῖν 

φαντάζεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος ϑερμότητι κοι- 
γωγήσαντα, καὶ λειαιγόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ, συνεκπυρού- 
μενα, καὶ πάλιν αὐτὰ ἀντικάοντα τὸ διαϑερμῆναν, 
φερόμενά τε ὑπὸ κουφότητος ἄνω πρὸς τὸς τῆς κε- 
φαλῆς αἰσϑήσεις, τέμνοντά τὲ πάνϑ'᾽ ὅσοις ἂν προς- 
πίπτῃ διὰ ταύὑτας τὰς δυνοίμεις, δριμέα πάντα τὰ 
τοιαῦτα ἐλέχϑη. τῶν δὲ αὐτῶν προλελεπτυσμένων 
μὲν ὑπὸ σηπεδόνος, εἰς δὲ τὰς στεγὰς φλέβας ἐνδυο- 
μένων, καὶ τοῖς ἐνοῦσιν αὐτόϑι μέρεσι γεώδεσι, καὶ 
ὅσα ἀέρος ξυμμετρίαν ἔχοντα, ὥστε κιγήσαντα περὶ 
ἄλληλα ποιεῖν κυχᾶσϑαι, κυκώμενα δὲ περιπίπτειν 

τὲ, καὶ εἰς ἕτερα ἐγδυόμενα, ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζε- 
σϑαι, περιτεινόμενα τοῖς εἰσιοῦσιν" ἃ δὴ, νοτέδος 

περὶ ἀέρα κοίλης περιταϑείσης, τοτὲ μὲν γεώδους, 
τοτὲ δὲ καὶ καϑαρᾶς, γοτεριὰ ἀγγεῖα ἄέρος ὕδατα 
κοῖλα περιφερῆ τε γενέσϑαι. καὶ τὰ μὲν τῆς καϑα- 
φᾶς, διαφανεῖς περιστῆναι, κληϑείσας ἵ ὄγομα τ 

φόλυγας" τὸ δὲ τῆς γεώδους, ὁμοῦ κινουμένης καὶ 

αἱρομένης, ζέσιν τὸ καὶ ζύμωσιν ἐπίκλην κληϑῆναι. 
τὸ δὲ τούτων αἴτιον τῶν παϑημάτων, ὀξὺ προυσρη- 
θῆναι. ξύμπασι δὲ τοῖς περὶ ταῦτα εἰρημένοις πᾶ- 

᾿σοΣ 
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5.05 ΝΟ φ 
ϑος ἐναντίον, ἀπ᾿ ἐναντίας ἐστὲ προφάσεως, ὁπόταν 
ἢ τῶν εἰσιόντων σύστασις ἐν ὑγροῖς, οἰκεία τῇ τῆς 
γλώττης ἕξει πεφυκυῖα, λειαίνῃ μὲν ἐπαλείφουσα τὸ 
τραχυϑέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν ξυνεστῶτα, ἢ κεχυ- 

’ ᾿ δ ἐς ᾿ ; δὲ δ Ἃ 3. ε 
μᾶνα, τὰ μὲν ξυνάγῃ, τὰ δὲ, χαλᾷ" καὶ πανϑ' ὁτι- 
μάλιστα ἱδρύῃ κατὰ φύσιν. ἡδὺ καὶ προσφιλὲς πὰν- 
τὸ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα τῶν βιαίων παϑημάτων γι- 
γνόμενον, κέκληται γλυκὺ. καὶ τὰ μὲν δὴ ταύτῃ, 
ταῦτα. περὶ δὲ τὴν τῶν μυκτήρων δύναμιν, εἴδη μὲν 

9 , “ “-ῳ -Ὁ οὐκ ἕνι. τὸ γὰρ τῶν ὀσμῶν πᾶν, ἡμιγενές, εἴδει δὲ 
2 ἤ “- 

οὐδενὶ ξυμβέβηκε συμμετρία πρὸς τὸ τινὰ σχεῖν ὁ- 
ΝΣ 5 ἀν « »“-Ὁ2΄ὦι ᾿ 

σμήν. ἀλλ᾽ ἡμῶν αἵ περὶ τὰ τοιαῦτα φλέβες πρὸς μὲν 
4 « τ ’ 

τὰ γῆς ὑδατός τε γένη στενώτεραι ξυνέστησαν, πρὸς 
᾿ ᾿ Π 3. 3 

δὲ τὰ πυρὸς ἀέρος τε, εὐρύτεραι. διὸ τούτων οὐδεὶς 

οὐδεγὸς ὀσμῆς πώ ησϑ ὁς, ἀλλ᾽ ἀεὶ - γὸς ὀσμῆς πώποτε ἤσϑετο τινὸς, ἀλλ᾽ ἀεὶ βρεχο 
ἰ 2. 2" 

μένων, ἢ σηπομένων, ἢ τηκομένων, ἢ ϑυμιωμένων 
γίγνονται τινῶν. μεταβόύλλοντος γὰρ ὕδατος εἰς ἀέ- 

ρα, ἀέρος τε εἰς ὕδωρ, ἐν τῷ μεταξὺ τούτων γεγόνα- 
σι». εἰσί τὸ ὀσμαὶ ξύμπασαι, καπνὸς, ἢ ὄμίχλη. τοὐ- 
Υ δὲ ἢ Ν᾿ 9. 5, 5 ᾿ ὃ 54 « ΠΣ λ ᾿ ᾿ δὲ 

τῶν δὲ, τὸ μὲν ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ τὸν, ὁμίχλη" τὸ δὲ 
7 [«] 2 δι ’ ε; , ᾿ { 

ἐξ ὑδατος εἰς ἀέρα, καπνός. ὅϑεν λεπτότεραν μὲν υ- 
δ. 

δατος, παχύτεραν δὲ ὀσμαὶ ξύμπασαν γεγόνασιν ἀξέ- 
ρος. δηλοῦνται δὲ, ὑπόταν τινὸς ἀντιφραχϑέντος 

Ἁ ι 2 32) Ἃ ᾽ 3 ϑ 3 3 περ τὴν ἀναπνοὴν, ἀγῇ τὶς βίᾳ τὸ πνεῦμα εἰς αὖ- 
᾿ 2 4 τ 39 -Ὁ .] τόν. τότε γὰρ ὀσμὴ μὲν οὐδεμέα συνδιηϑεῖται, τὸ 

δὲ πνεῦμα τῶν ὀσμῶν ἐρημωϑὲν, αὐτὸ μόνον ἕπεται. 
διὰ οὖν ταῦτα, ἀνώνυμα τὰ τούτων ποικίλματα γέ- 
γονεν, οὐκ ἐκ πολλῶν οὐδ᾽ ἁπλῶν εἰδῶν ὄντα" ἀλλὰ 
διχῆ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρὸν αὐτόϑι μόνω διαφανῆ 
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λεγεσϑον. τὸ μὲν, τραχῦγόν τε καὶ βιαζόμενον τὸ 
κύτος ἅπαν, ὅφον ἡμῶν μεταξὺ κορυφῆς τοῦ τε ὁμ- 
φαλοῦ κεῖται" τὸ δὲ, ταὐτὸ τοῦτο καταπραῦνον, καὶ 
πάλιν ἢ πέφυκεν ἀγαπητῶς ἀποδιδόν. Τρίτον δὲ 
αἰσϑητικὸν ἐν ἡμῖν μέρος ἐπισκοποῦσι τὸ περὶ τὴν 
ἀκοὴν, δ ἃς αἰτίας τὰ περὶ αὐτὰ ξυμβαΐίνει παϑή- 
ματὰ λεκτέον. ὅλως μὲν οὖν φωνὴν ϑῶμεν, τὴν δι 
ὦτων ὑπ᾽ ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος μέχρι ψυ- 
χῆς πληγὴν διαδιδομένην" τὴν δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς κίνησιν, 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μὲν ἀρχομένην, τελευτῶσαν δὲ περὶ 
τὴν τοῦ ἥπατος ἕδραν, ἀκοὴν. ὅση δ᾽ αὐτῆς ταχεῖα, 
ὀξεῖαν" ὅση δὲ βραδυτέρα, βαρυτέραν. τὴν δὲ μέαν, 
ὁμαλὴν τὲ καὶ λείαν" τὴν δ᾽ ἐναντίαν, τραχεῖαν. 
μεγάλην δὲ, τὴν πολλὴν" ὅση δ᾽ ἐναντία, σμικράν. 
τὰς δὲ πέριξ ξυμφωνίας αὐτῶν ἐν τοῖς ὕστερον λεχϑη- 

σομένοις ἀνάγκη ῥηϑῆναι. Τέταρτον δὴ λοιπὸν ἔτι 
γένος ἡμῖν αἰσθητικὸν, ὃ διελέσθαι δεῖ, συχνὰ ἐν 
ἑαυτῷ ποικίλματα κεχτημένον " ἃ ξύμπαντα μὲν 
χρόας ἐκαλέσαμεν, φλύγᾳ τῶν σωμάτων ἑκάστων 
ἀποῤῥέουσαν, ὄψεν σύμμετρα μόρια ἔχουσαν πρὸς 
αἴσϑησιν. ὄψεως δὲ ἐν τοῖς πρόσϑεν αὐτῶν περὶ 
τῶν αἰτίων τῆς γενέσεως ἐῤῥήϑη " τῇδ᾽ οὖν τῶν 
χρωμάτων πέρυ μάλιστα εἰκὸς πρέποι τ᾽ ἂν ἐπιεικεῖ 
λόγῳ διεξελϑεῖν. τὰ φερόμενα ἀπὸ τῶν ἄλλων μο- 
ρίων, ἐμπίπτοντα δὲ εἰς τὴν ὄψιν, τὰ μὲν, ἐλάττω, 
τὰ δὲ, μείζω, τὰ δ᾽ ἴσα τοῖς αὐτῆς τῆς ὄψεως μέρε- 

σιν εἶναι. τὺ μὲν οὖν ἴσα, ἀναίσϑητα ὰ δὴ καὶ 
διαφα»ἢ λέγομεν. τὼ δὲ μείζω 2) ἐλάττω, τὰ μὲν, 
συγκρίνοντα, τὸ δὲ, διακρίνοντα αὐτὴν τοῖς περὶ 
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τὴν σάρτα ϑερμοῖς καὶ ΨΡΆΘΟΙΔῚ καὺ τοῖς περὶ 

᾿ τὴν »ὐονῥὸν στρυφγνοῖς " καὶ ὅσα ϑερμαντικά ὄντα, 

δριμέα ἐκαλέσαμεν, ἀδελφὰ εἶναι. τί τε λευκὰ καὶ 
τὰ μέλανα, ἐκείνων παϑήματα γεγονότα, ἐν ἄλλῳ 

γένεν ταὐτὰ, φαγταξύμενα δὲ ἄλλα διὰ ταὑτας τὰς 
αἰτίας. οὕτως οὖν αὐτὸ προσρητέον" τὸ μὲν δια- 
κριτικὸν τῆς ὄψεως, “Ιευκόν" τὸ δ᾽ ἐναντίον αὐτοῦ, 
Μέλαν. τὴν δ᾽ ὀξυτέραν φορῶν καὶ γένους πυρὸς 
ἑτέρου προσπίπτουσαν καὶ διακρίνουσαν τὴν ὄψιν 
μέχοι τῶν ὀμμάτων, αὐτάς τὲ τῶν ὀφϑαλμῶν τὰς 
διεξόδους δία διωϑοῦσαν καὶ τήκουσαν, πῦρ μὲν, 
καὶ ὕδωρ ἀϑρόον, ὃ δάκρυον κινε ἀγεὶ ἐχεῖῦϑεν ἐχ- 
᾿χέουσαν, αὐτὴν δὲ οὖσαν πῦρ, ἐξ ἐναντίας ἀπαντῶ- 
σαν. χαὶ τοῦ μὲν ἐχπηδῶντος πυρὸς, οἷον ἀπ ἀ- 

στραπῆς, τοῦ δ᾽ εἰσιόντος, καὶ περὶ τὸ γοτερὸν κα- 
τασβεννυμέγου, παντοδαπῶν ἐν τῇ κυκήσει ταύτῃ 
γεγγομένων χρωμάτων, ΜῈαρμαρυγὰς μὲν τὸ πάϑος 

προσείπομεν, τὸ δὲ τοῦτο ἀπεργαζόμενον, «““αμπρόν 
τὲ χαὶ Στίλβον ἐπωγομάσαμεν. τὸ δὲ τούτων αὖ με- 
ταξὺ πυρὸς γένος, πρὸς μὲν τὸ τῶν ὀμμάτων ὕγρὸν 
ἀφικνούμενον, καὶ κεραννύμενον αὐτῷ, στίλβον δὲ 
οἱ;, τῇ δὲ διὰ τῆς νοτίδος αὐγὴ τοῦ πυρὸς μιγνυμέ- 
νῃ χρῶμα ἕναιμον παρασχομένῃ, τοὔνομα “Ἐρυϑρὸν 
λέγομεν. λαμπρόν τὲ ἐρυϑρῷ λευκῷ τε μιγνύμενον, 
Ξαγϑὸν γέγονε. τὸ δ᾽ ὅσον Εἴτθον ὅσοις, οὐδ᾽ εἴτις 

εἰδείη, νοῦν ἔγοι τὸ λέγειν" ὧν μὴτε τινὶ ἂν ἄγκην, 
μήτε τὸν εἰκότα λόγον καὶ μετρίως ἄν τις εἰπεῖν εἴη 

δυνατός. ἐρυϑρὸν δὲ δὴ μέλανι λευκῷ τὸ κραϑὲν, 
«“Ἱλουργοῦν. ᾽Ὄρφνινον δὲ, ὅταν τούτοις μεμεγμένοις 



ἃ.ς.».0 9.8. ΤΙΜΛΑΛΈΥ, τί 

- ’ ΄ . 

ξανϑοῦ τε καὶ φαιοῦ κράσεν γίγνεται" Φαιὸν δὲ, 
.ωο ᾿ Ὁ. ου Ὁ 

λευκοῦ τε καὶ μέλανος. τὸ δὲ «Ωχρὸν, λευκοῦ ξανϑῷ 
ἑγου. λαμπρὸν δὲ, λευκῷ ξυγνελϑὸν, καὶ εἰς μεμιγμένου. λαμπρὸν “δὲ, λευκῷ ξ ν, καὶ εἰς 

᾿ Υ ι - -“Ὁ ΝΣ 

μέλαν κατακορὲς ἐμπεσὸν, Κυαγοῦν χρῶμα ἄποτε-- 

λεῖται. κυανοῦ δὲ λευκῷ κεραγνυμένου, Τλαυκόν" 
ἘΝ ἐδ -Ὁ ᾿ , εν ᾿ ι 2) 5 1 Υ͂ 

πυρῥοῦ δὲ μέλανι, Πράσιον. τὶ δὲ ἀλλα, ἀπὸ τοὐ- 
-ὉὉ - οι Γι. 

των σχεδὸν δῆλα, αἷς ἂν ἀφομοιούμενα μέξεσι. δια- 
σώζοι τὸν εἰκότα μῦϑον. ΠῚ δὲ τις τούτων ἔργῳ 
σκοπούμενος βάσατον λαμβάνοι, τὸ τῆς ἀνϑρωπί- 

; ὃν ͵ ᾿ Ὁ 

γῆς καὶ ϑείας φύσεως ἠγνοηχὼς ἂν εἴη διάφορον" ὁ- 

τι ϑεὸς μὲν τὰ πολλὰ εἰς ἕν ξυγκεραννῦναι, καὶ πά- 
λιν ἐξ ἑνὸς εἰς πολλὰ διαλύειν ἱκανὸς, ὡς ἐπιστάμε- 

[σ᾽ Ν Γ 39 " ν ἢ Χ 2ς» 
γος ἅμα καὶ δυνατός" ἀνθρώπων δὲ οὐδεὶς οὐδέτερα 

᾿ ωῳ »ῶ Ὁ 2 ι 

σούτων ἱκανὸς οὔτε ἔστι νῦν, οὔτ᾽ εἰσαῦϑίς ποτ ἕ- 
σται. πάντα δὴ ταῦτα τότε ταύτῃ πεφυκότα, ἐξ ἀ- 

γαάγκης ὃ τοῦ καλλίστου τε. καὶ ἀρίστου δημιουργὺς 
Ξ} Ὁ , ᾿ στ τὰ Π τὐβ: ἵν ἐν τοῖς γιγνομένοις παρελάμβανεν, ἡνίκα τὸν αὐτάρ- 

ᾷ η » , , 

ΚΏ τὸ καὶ τὸν τελεώτατον ϑεὸν ἐγέννα ". χρώμενος 

μὲν ταῖς περὶ ταῦτα αἰτίαις ὑπηρετούσαις, τὸ δὲ εὖ 
»" -Ὁ ΄ 3 ᾿ 

τεκταινόμενος ἐν πᾶσι τοῖς γιγνομένοις αὐτός. διὸ 
« ᾿ Υ Ν' δ Ρ 3) Γ - τ ΩῚ δὴ χρὴ δύο αἰτίας εἴδη διορίζεσϑαν" τὸ μὲν, ἀναγ- 
- ᾽ ᾿ - ᾿ ᾿ -οΣο 4) 

καῖον" τὸ δὲ, θεῖον. καὶ τὸ μὲν ϑεῖον ἐν ἀπασι ζη- 
ω 9 7 ω 

τεῖν κτήσεως ἕνεκα εὐδαΐμογνος βίου, καϑ' ὅσον ἡμῶν 
ς Υ͂ ΕῚ Π ᾿ 5 -οσχἍ.! ᾿ 

ἢ φύσις ἐνδέχεται" τὸ δὲ ἀναγκαῖον, ἐκείνων χάριν. 
ἢ 37 3 . ι -»οΟ᾿; 

λογιζομένους ὧς ἄνευ τούτων οὐ δυνατὰ αὐτὼ ἐκεῖ- 
ἔτ᾿ [Ξ ., ᾿ “Ὁ 9 ΕἸ 

γα ἐφ᾽ οἷς σπουδάζομεν, μόνα καταγοεῖν, οὐδ᾽ αὖ 
; ἅ: 3 4.2 3) - ε! 3 ι 
λαβεῖν, οὐδ΄ ἄλλως πὼς μετασχεῖν. ὃτ᾽ οὖν δὴ τα- 

- ξ Ὁ. τῷ [4] - Ἂ 

γῦν οἷα τέκτοσιν ἡμῖν ὕλη παράκειταν τὰ τῶν αὖ- 
τίων γόνη διυλασμένα, ἐξ ὧν τὸν ἐπίλοιπον λόγον 

ςς 



7. ῬΡΙΙΑΤΟΝΙΒ Ῥω-ε.ἃ, 

δεῖ ξυνυφα»νϑῆναι, πάλιν ἐπὶ ἀρχὴν ἀνέλθωμεν διὰ 
βραχέων" ταχὺ τε εἷς ταὐτὸ πορευϑῶμεν ὅϑεν δεῦ- 
00 ἀφικόμεϑα, καὶ τελευτὴν ἤδη κεφαλὴν τε τῷ μὺ- 
ϑῳ πειρώμεϑα ἃ αρμδνεουνον ἐπιϑεῖναι τοῖς πρόσϑεν, 
ὥσπερ, γὰρ οὖν καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ἐλέχϑη, ταῦτα ἀτά- 

τὼς ἔχοντα ὁ ϑεὸς ἐν ἑκάστῳ τε αὐτῷ πρὸς αὑτὸ 
καὶ πρὸς ἄλληλα συμμετρίας ἐνεποίησεν, ὅσας τεπαὺ 

ὕπιη δυνατὸν ἣν ἀνάλογα καὶ σύμμετρα εἶναι. τότε 
γὰρ οὔτε τούτων, ὅσον μὴ τύχῃ, τὶ μετεῖχεν, οὔτε 
τοπαράπαν ὀνομάσαι τῶν νῦν ὀνομαζομένων ἀξιό- 
λογον ἦν οὐδέν" οἷόν περ καὶ ὕδωρ, καί τι τῶν ἀλ- 
λων. ἀλλὰ πάντα ταῦτα πρῶτον διεκόσμησεν, ἔπει- 
τὰ ἐκ τούτων πᾶν τόδε ξυνεστήσατο, ζῶον ἕν, ζῶα 
ἔχον ἅπαντα ἐν αὑτῷ ϑγητά τε ἀϑάνατά τε. καὶ τῶν 
μὲν ϑείων αὐτὸς γίνεται δημιουργὸς, τῶν δὲ ϑνητῶν 

τὴν γένεσιν τοῖς ἑαυτοῦ γεννήμασι δημιουργεῖν προς- 
ἑταξεν. οἱ δὲ, μιμούμενοι, παραλαβόντες ἀρχὴν ψυ- 
χῆς ἀϑάνατον, τὼ μετιὶ τοῦτο, ϑνητὸν σῶμα αὐτοὶ 
περιετόρνευσαν" ὄχημά τε ἅπαν τὸ σῶμα ἔδοσαν" 
ἄλλό τε εἶδος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προσῳκοδομοῦντο ϑνη- 

τὸν, δεινὰ καὶ ἀναγκαῖα ἐν αὑτῷ παϑήματα ἔχον. 
πρῶτον μὲν, ἡδονὴν, μέγιστον καχῶν δέλεαρ" ἕπει- 

τα λύπας, ἀγαϑῶν φυγάς. ἔτι δ᾽ αὖ ϑάῤῥος καὶ 
φόβον, ἄφροονε ξυμβούλω: ϑυμόν τε, ϑυσπαραμὺ- 
ϑητον" ἐλπίδα τ εὐπαράγωγον αἰσϑήσει τὲ ἀλόγῳ 
καὶ ἐπιχειρητῇ παντὸς ἔρωτι. ξυγκερασάμενοί τ᾽ αὖ- 
τὰ, ἀναγκαίως τὸ ϑγνητὸν γένος ξυνέϑεσαν. καὶ διὰ 
ταῦτα δὴ σεβόμενοι μιαΐνειν τὸ ϑεῖον, ὅτι μὴ πᾶσα 
ἦν ἂν ἀγκή, χωρὶς ἐκείνου κατοικίζουσιν εἰς ἄλλην 
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τοῦ σώματος οἴχησιν τὸ ϑνητὸν, ἰσϑμὸν καὶ ὅρον 
διοικοδομήσαντες τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ στήϑους, 
καὶ αὐχένα μεταξὺ τιϑέντες, ἵνα εἴη χωρίς. ἐν δὴ 

τοὶς στήϑεσι καὶ τῷ “καλουμένω ϑώρακι τὸ τῆς ψυ- 
χῆς ϑνητὸν γένος ἐνέδουν. καὶ ἐπειδὴ τὸ μὲν, ἄμει- 
γον, αὐτῆς, τὸ δὲ, χεῖρον πεφύκει, διοικοδομοῦσι 

τοῦ ϑώρακος αὖ τὸ κὗτος, διορίζοντες οἷον γυναι- 
κῶν, τὴν δὲ ἀνδρῶν χωρὶς οἴχησιν, τὰς φρένας διά- 
φραγμὰ εἰς τὸ μέσον αὐτῶν τιϑέντες. τὸ μετέχον οὖν 
τῆς ψυχῆς ἀνδρείας καὶ ϑυμοῦ, φιλόνεικον ὃν, κα- 
τῴκισαν ἐγγυτέρω τῆς κεφαλῆς, μεταξὺ τῶν φρενῶν 
τε καὶ αὐχένος" ἵνα τοῦ λόγου κατήκοον ν, κοινῇ 
μετ᾽ ἐκείνου, βίᾳ τὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν κατέχοι γένος, 
ὁπότ᾽ ἐκ τὴς ἀκροπόλεως τῷ ἐπιτάγματι καὶ λόγῳ 
μηδαμὴ πεέϑεσθαι ἑκὸν ἐϑέλοι. τὴν δὲ δὴ καρδίαν 
ἅμα τῶν φλεβῶν, καὶ πηγὴν τοῦ περιφερομένου κα- 
τὰ πάντα τὸ μέλη σφοδρῶς αἵματος, εἰς τὴν δορυ- 
φορικὴν οἴκησιν κατέστησαν" ἵνα ὅτε ζέσειε τὸ τοῦ 
ϑυμοῦ γένος, τοῦ λόγου παραγγείλαντος εἴτις ἄδι- 
κος περὶ αὐτὰ γίγνεται πρᾶξις ἔξωϑεν, ἢ καί τις ἂ- 

πὸ τῶν ἔνδοϑεν ἐπιϑυμιῶν, ὀξέως διὰ πάντων τῶν 
στεγωπῶν, πᾶν ὅσον αἰσθητὸν ἐν τῷ σώματι, τῶν 
τε παραχελεύσεων καὶ ἀπειλῶν αἰσϑαγόμενον γίγγοι- 

τὸ ἐπήκοον, καὶ ἕποιτο πάντη, καὶ τὸ βέλτιστον οὔ- 
τως ἐν αὐτοῖς πᾶσιν ἡγεμονεῖν ἐῴη. τῇ δὲ δὴ πηδή- 
σεν τῆς καρδίας, ἐν τῇ τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ, καὶ 

τῇ τοῦ ϑυμοῦ ἐγέρσει, προγεγώσκοντες ὅτι διὰ πυ- 

ρὸς ἡ τοιαύτη πᾶσα ἔμελλεν οἴδησις γίγνεσθαι τῶν 
ϑυμουμένων, ἐπικουρίαν αὐτῇ μηχαγώμεγοι, τὴν τοῦ 
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πρεύμονος ἰδέαν ἐνεφύτευσαν' πρῶτον μὲν, μαλα- 
κὴν καὶ ἄναιμον, εἶτα σήραγγας ἐντὸς ἔχουσαν οἷον 
σπόγγου κατατετρημένας " ἵνα τό, τε πνεῦμα καὶ τὸ 

᾿ ᾿ Υ̓͂ 3 τ Νν, Ἔ , 

πόμα δεχομένη, ψύχουσα, ἀναπνοὴν καὶ ῥᾳστώνην 
ΕῚ ἂν ' , Π ι 32 Π 3 κ 

ἐν τῷ καύματι παρέχοι. διὸ τὰς ἀρτηρίας, ὀχετοὺς 
, ι ’ 3 

ἐπὶ τὸν πνεύμονα ἕτεμον" καὶ περὶ τὴν καρδίαν αὖ- 
τὸν περιέστησαν, οἷον ἅλμα μαλακόν" ἵνα ὁ ϑυμὸς 

2 - Ι͂ῳ “-Ὁ 3» -»νὦ 

ἡνίκα ἐν αὐτῇ ἀχμάζη, πηδῶσα εἰς ὑπεῖκον, καὶ ἀ- 

γοαψυχομένη, πογοῦσα ἧττον, μᾶλλον τῷ λόγῳ μετὰ 
ϑυμοῦ δύναιτο ὑπηρετεῖν. τὸ δὲ δὴ σίτων τὲ καὶ 

ῳ “»“οσ [4] 4 

“οτῶν ἐπιϑυμητικὸν τῆς ψυχῆς, καὶ ὅσον ἕνδειαν 
διὰ τὴν τοῦ σώματος ἔχεν φύσιν, τοῦτο εἰς τὰ μετα- 

ι -Ὁ Ὁ -Ὁ 2 ε! 

ξὺ τῶν τὲ φρενῶν καὶ τοῦ πρὸς τὸν ὀμφαλὸν ὁρου 
’ 73 ͵ ς 

κατῴκισαν, οἷον φάτνην ἐν ἅπαντι τούτῳ τῷ τόπῳ 
τῇ τοῦ σώματος τροφῇ τεκτηγάμεγνον" καὶ κατέδη- 

κ - - ες ᾿ "ὕὕ 

σὰ» δὴ τὸ τοιοῦτον ἐνταῦϑα, ὡς ϑρέμμα ἀγριον. 
τρέφειν δὲ δὴ ξυνημμένον ἀναγκαῖον, εἴπέρ τι μὲέλ- 

᾿ “3 Ξ 

λοι ποτὲ ϑνητὸν ἔσεσθαι γένος. ἵν οὖν ἀεὶ νεμόμε- 
τ ᾿ Ἃ ς Σλ Τῷ μ “Ὁ ς ἐ 

γον πρὸς φάτνῃ, καὶ δτιπορῥωτάτω τοῦ βουλευομέ- 
- ς Ψ 

γου κατοικοῦν, ϑόρυβον καὶ βοὴν ὡς ἐλαχίστην πὰ- 
Το -Ὸ- »"ΟὔΡ 

ρέχον, τὸ κράτιστον κχαϑ' ἡσυχίαν περὶ τοῦ πᾶσι 
- ᾿' ὃ ᾿ ,δν Υ͂ Χ ἢ -ὭΌΟ νυ 

κοιγῇ ξυνδιαφέροντος ἐᾷ βουλεύεσθαι, καὶ διὰ ταῦτ 
ΕἹ -Ὁ εδ 9 - ᾿ "τ ὃ Π ι πα ἐνταῦϑα ἔδοσαν αὐτῷ τὴν τάξιν. εἰδότες δὲ αὐτὸ ὡς 

΄ ᾿ Ἵ ᾿ ’ λόγου μὲν οὔτε ξυνήσειν ἔμελλεν, εἴτέ πη καὶ μετα- 
Ι ἕ ΄- Γ 3 , 2 

λαμβάνοι τινὸς αὖ τῶν αἰσϑήσεων, οὐκ ἔμφυτον αὖ- 
ὅρς , -Ὁ , Ε τ τῷ τὸ μέλειν τινῶν ἔσοιτο λόγων, ὑπὸ δὲ εἰδώλων 

Ὰ 2 ς ’ καὶ φαντασμάτων γνυχτός τε καὶ μεϑ' ἡμέραν μάλι- 
Γ ΄ . , ΒῚ ι 

στὰ ψυχαγωγήσοιτο" τούτῳ δὴ ϑεὸς ἐπιβουλεύσας, 
3 - -»Ὥ ες 3 αὐτοῦ τὴν τοῦ ἥπατος ἰδέαν ξυγέστησε, καὶ ἔϑηκεν 
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" ξ Ἁ “ . εἰς τὴν ἐκείνου κατοίχησιν, πυκνὸν, καὶ λεῖον, καὶ 
λαμπρὸν, καὶ γλυκὺ, καὶ πικρότητα ἔχον, μηχανησά- 

3 3.»ϑβ ὦ -“ Γ « »Ὃ᾿ -Ὁ 

μένος" ἵν ἐν αὐτῷ τῶν διανοημάτων ἢ ἐκ τοῦ γοῦ 
φερομένη δύναμις, οἷον ἐν κατόπτρῳ δεχομένῳ τὺ- 

» ’ ΄ -" ι 3 

πους, καὶ κατιδεῖν εἴδωλα παρέχοντι, φοβῇ μὲν αὖ- 
τὸ, ὁπότε μέρει τῆς πικρότητος χρωμένη ξυγγενγεῖ, 

χαλεπὴ προσενεχϑεῖσα ἀπειλῇ, κατὰ πᾶν ὕπομι- 
ο 23.ω». ξ ᾿ ᾿ 

γνῦσα ὀξέως τὸ παρ, χολώδη χρώματα ἐμφαένει, 
ξυνάγουσά τε, πᾶν ῥυσσὸν καὶ τραχὺ ποιῇ" λοβὸν 

ι ᾿ ΕῚ ΡῚ -Ὁ 

δὲ καὶ λόχον, πύλας τε, τὸ μὲν ἐξ ὀρϑοῦ κατακάμ- 
-ο-ὖ ᾿ 2 ᾿ 

πτουσὰ καὶ ξυσπῶσα, τὰ δ᾽ ἐμφράττουσα συγκλεί- 
΄ , , ω ..» 

ουσά τε, λύπας καὶ ὅσας παρέχοι. καὶ ὁταν τὰ ἐ- 
Υ͂ ’ ᾿ ϑ Ἑ ωὩ ΄ ἢ Ἁ . γαντία φάσματα ἀποζωγραφὴ πρᾳότητος τὶς ἐκ δι- 

’ παν Ὁ - , , ς ᾿Υ͂ ’ ανοίας ἐπίπνοια, τῆς μὲν πικρότητος ἡσυχίαν παρέ- 
ω " - ! Γ “ΒΕ 

χουσᾶ, τῷ μὴτε κινεῖν, μήτε προσαπτεσϑαὶ τῆς 
{- Ὁ Υ ν Γ ι - 

ἐγαντίας ἑαυτῇ φύσεως ἐθέλειν" γλυκύτητι δὲ τῇ 
ΡῚ - Υ̓͂ ᾽ 9 Ν 

κατ ἐκεῖνο ξυμφύτῳ πρὸς αὐτὸ χρωμένη, καὶ πάντα 
2 Χ »ο-Ὁ 3 ω- ΓῪ ᾿ 

ὀρϑὰ καὶ λεῖα αὐτοῦ καὶ ἐλεύϑερα ἀπευϑύνουσα᾽ 
Υ Ἃ 3 -- . τ -" 
ἱλεώ τὲ καὶ εὐήμερον ποιεῖ τὴν περὶ τὸ ἧπαρ ψυχῆ: 
μοῖραν κατῳχισμένην, ἕν τὸ τῇ νυκτὶ διαγωγὴν 
3 ᾿ 2 « 

ἔχουσαν μετρίαν, μαντείᾳ χρωμένην καϑ' ὕπνον" 
Ι " 2 -οΟ 

ἐπειδὴ λόγου καὶ φρονήσεως οὐ μετεῖχε. μεμνημένοι 
γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιστολῆς αἵ συνιστάντες ἡμᾶς, 
«; Π ΄ ΄ 2 με ε 2! 32 

οτε τὸ ϑνητὸν γένος ἐπέστελλεν ὡς ἀριστὸν εἰς δὺ- 
-ν ᾿ ᾿ - - 

γᾶμιν ποιεῖν, οὕτω δὴ κατορθοῦντες, καὶ τὸ φαῦ- 
ἣ ε -Ὁ μ 9 Γ 

λον ἡμῶν ἵνα ἀληϑείας πη προσάπτοιτο, κατέστη- 

σὰν ἐν τούτῳ τὸ μαντεῖον. ἱκανὸν δὲ σημεῖον ὡς 
α»τικὴν ἀφροσύνῃ ϑεὸς ἀνθρωπίνη δέδωκεν. οὐ- μαντικὴν ἀφροσύνῃ ς ἀγϑρωπίνῃ δέδωκεν. οἱ 

, ω δ ᾿ ωὉ Ἁ δεὶς γὰρ ἔννους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀ- 
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ληϑοῦς, ἀλλ᾽ ἢ καϑ' ὕπνον τὴν τῆς φρονήσεως πε- 
δηϑεὶς δύναμιν, ἡ διὰ νόσον, ἤ τινα ἐνθουσιασμὸν; 
παραλλάξας. ἀλλὰ ξυννοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά τε 
ῥηθέντα ἀναμνησϑέντα ὄναρ ἢ ὕπαρ ὑπὸ τῆς μαν- 
τικῆς τε καὶ ἐνθουσιαστικῆς φύσεως, καὶ ὅσα ἂν 

φάσματα ὀφϑῇ, πάντα λογισμῷ διελέσθαι, ὅπη τὲ 
σημαίνειν καὶ ὅτῳ, μέλλοντος, ἢ παρελϑόντος, ἢ πα- 

θόντος κακοῦ ἢ ἀγαϑοῦ. τοῦ δὲ μανέντος, ἔτι τε ἐν 
τούτῳ “μένοντος, οὐκ ἔργον τὰ φύμεννα ἢ φωγηϑὲν- 

τα ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κρένειν- ἀλλ᾿ εὖ καὶ πάλαι λέγεται, 
τὸ πράττειν καὶ γνῶγαι τά τε αὑτοῦ καὶ ἑαυτὸν, σώ- 
φρονι μόνῳ προσήκειν. ὅϑεν δὴ καὶ τὸ τῶν προφη- 
τῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνθέοις μαντείαις κριτὰς ἐπικα- 
ϑιστάναι γόμος" ος μάντεις ἐπονομάζουσι τινὲς, 

τὸ πᾶν ἠγνοηκότες ὅτι τῆς δι᾿ αἰνιγμῶν οὗτοι φήμης 
καὶ φαντάσξως ὑποκριταί" καὶ οὔτοι μάντεις, προ- 

φῆται δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνομάζοιντ᾽ ἂν. 
ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ ἥπατος, διὰ ταῦτα, τοιαὑτη 
δὲ, καὶ ἐν τόπῳ ᾧ λέγομεν, πέφυκε, χάριν μαντικῆς. 
καὶ ἔτι μὲν " ἜΗΡ ἑκάστου τῶν τοιούτων, ση- 

μεῖα ἐναρχέστερο ἔχει" στερηϑὲν δὲ τοῦ ζῇν, γέγο- 
γὲ τυφλὸν, καὶ μαντεῖα ἀμυδρότερα ἔσχε τοῦ τι σα- 
φὲς σημαΐνειν. ἡ δ᾽ αὖ τοῦ ὙΠΟ αὐτῷ ξύστασις 
καὶ ἕδρα σπλάγχνου, γέγονεν ἐξ ἀριστερᾶς, χάριν 
ἐκείνου τοῦ παρέχειν αὐτὸ λαμπρὸν ἀεὶ καὶ καϑα- 
οὖν οἷον κατόπτρῳ παρεσκευασμένον καὶ ἕτοιμον, 
ἀεὶ παρακείμενον ἐκμαγεῖον. διὸ δὴ καὶ ὅταν τινὲς 
ἀκαϑαρσίαν γίγνωνται διὼ νύσον σώματος περὶ τὸ 

ἡπᾶρ, πάντα ἡ σπληνὸς καϑαίρουσα αὐτὰ δέχεταν 
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μανύτης, ἅτε κοίλου καὶ ἀναίμου ὑφανϑέντος. ὅϑεν, 
πληρούμενος τῶν ἀποκαϑαιρομένων, μέγας καὶ ὕ- 
πουλὸς αὐξάνεται" καὶ πάλιν, ὅταν καϑαρϑῇ τὸ 
σῶμα, ταπεινούμενος εἰς ταὐτὸν ξυνέζει. τὰ μὲν 
οὖν περὶ τῆς ψυχῆς, ὅσον θνητὸν ἔχει καὶ ὅσον ϑεῖ- 

ον, καὶ ὅπη, καὶ μεϑ' ὧν καὶ δι’ ἃ χωρὶς ῳκίσϑη, 
τὸ μὲν ἀληϑὲς, ὡς εἴρηται, ϑεοῦ ξυμφήσαντος, τότ 

ἂν οὕτω μόνως διϊσχυριζοίμεϑα" τό γε μὴν εἰκὸς ἡ- 
μὲν εἰρῆσϑαι, καὶ νῦν καὶ ἔτι μᾶλλον ἀνασκοποῦσι 
διακινδυγευτέον φάναι, καὶ πεφάσϑω. 1ὺ δ᾽ ἑξῆς 
δὴ τουτοισὶ κατὰ ταὐτὰ μεταδιωχτέον. ἢν δὲ, τὲ 

τοῦ σώματος ἐπίλοιπον ἢ γέγονεν, ἐκ δὴ λογισμοῦ 
τοιοῦδε ξυνίστασϑαι μάλιστ᾽ ἂν αὐτὸ πάντων πρέ- 
ποι. τὴν ἐσομένην ἐν ἡμῖν ποτῶν καὶ ἐδεστῶν ἄκο- 
λασέαν ἦδεσαν οἵ ξυντιϑέντες ἡμῶν τὸ γένος" καὶ 
ὅτι τοῦ μετρίου καὶ ἀναγκαίου, διὰ μαργότητα, 
πολλῷ χ9 ρησοίμεϑα πλείονι. ἵν᾽ οὖν μὴ φϑορὰ διὰ 
γόσους ὀξεῖα γίγνοιτο, καὶ ἀτελὲς τὸ γένος εὐθὺς τὸ 

᾿ϑνητὸν τελευτῴη, ταῦτα προορώμενοι, τῇ τοῦ περι- 
γενησομένου πόματος ἐδέσματός τε ἕξει τὴν ὠνομα- 
σμένην κάτω κοιλίαν ὑποδοχὴν ἔϑεσαν" εἱλιξάν τε 

πέριξ τὴν τῶν ἐντέρων γένεσιν, ὅπως μὴ ταχὺ διεν- 
περῶσα ἢ τροφὴ, ταχὺ πάλιν τροφῆς ἑτέρας δεῖσθαι 
τὸ σῶμα ἀναγκάσοι" καὶ παρέχουσα ἀπληστέαν διὰ 
γαστριμαργίαν, ἀφιλόσοφον καὶ ἄμουσον πᾶν ἀπο- 
τελῇ τὸ γένος “ἀνυπήκοον τοῦ ϑειοτάτου τῶν παρ᾽ 
ἡμῖν. Τὸ δὲ ὀστῶν καὶ σαρκῶν καὶ τῆς τοιαύτης 

φύσεως πέρι πάσης, ὧδε ἔσχε. τούτοις ξύμπασιν ἀρ- 
χὴ μὲν ἡ τοῦ μυελοῦ γένεσις. οὗ γὰρ τοῦ βίου δε- 
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σμοὶ, τῆς ψυχῆς τῷ σώματι ξυνδουμένης, ἐν τούτῳ 
διαδούμενοι, κατεῤῥίζουν τὸ ϑνητὸν γένος" αὐτὸς 
δὲ ὁ μυελὸς γέγονεν ἐξ ἄλλων. τῶν γὰρ τριγώνων ὃ- 
σα πρῶτα ἀστραβὴ καὶ λεῖα ὄντα, πῦρ τὸ καὶ ὕδωρ 
καὶ ἀέρα καὶ γῆν δι᾽ ἀκριβείας μάλιστα ἢν παρα- 
σχεῖν δυνατὰ, ταῦτα ὃ ϑεὸς ἀπὸ τῶν ἑαυτῶν ἕχα- 
στὰ γενῶν χωρὶς μηαύννυς μιγνὺς δ᾽ ἀλλήλοις 
σύμμετρα, πανσπερμέαν παντὶ ϑνητῷ γέγεν μηχαγώ- 
μεγος, τὸν μυελὸν ἐξ αὐτῶν ἀπειργάσατο. καὶ μετιὰ 
ταῦτα δὴ φυτεύων ἐν αὐτῷ, κατέδει. τὰ τῶν ψυχῶν 
γόνη" σχημάτων τε οσα ἔμελλεν αὖ σχήσειν οἱὰ τὲ 

καϑ ἕκαστα εἴδη τὸν μυελὸν αὐτὸν, τοσαῦτα καὶ 
τοιαῦτα διῃρεῖτο σχήματα εὐϑὺς ἐν τῇ διανομῇ τῇ 
καὶ ἀρχᾶς.: καὶ τὴν μὲν, τὸ ϑεῖον σπέρμα, οἷον ἀ- 

οουραν, μέλλουσαν ἕξειν ἐν αὑτῇ, περιφερῆ παντα- 

χῆ πλάσας, ἐπωνόμασε τοῦ μυελοῦ ταύτην τὴν μοῖ- 
θα», ἐγκέφαλογ" ὧς, ἀποτελεσϑέντος ἑχάστου ζώου, 

τὸ περὶ τοῦτο ἀγγεῖον κεφαλὴν γενησόμεγον" ὃ δ᾽ 
ἂν τὸ λοιπὸν καὶ ὀμηεῦν τῆς ψυχῆς ἔμελλε καϑέξειν, 

ἅμα στρογγύλα καὶ προμήκη διηρεῖτο σχήματα. μυε- 
λὸν δὲ πάντα ἐπεφήμισε" καὶ, καϑάπερ ἐξ ἀγκυ- 
ρῶν, βαλλόμενος ἔκ τούτων πάσης ψυχῆς δεσμοὺς, 
περὴ αὐτὸ ξύμπαν Ἴδη τὸ σῶμα ἡμῶν ἀπειργάξετο : 
στέγασμα Ἷ αὐτῷ πρῶτον ξυμπηγνὺς περὶ ὅλο», 
ὑσιέϊνον. τὸ δὲ ὀστοῦν ξυνίστησιν ὧδε" γὴν διαΞ 

τρήσας ἀὐελο ν καὶ λείαν, ἀνεφύρασε καὶ ἔδευσε 

μυελῷ " καὶ μετιὰ τοῦτο, εἰς πῦρ αὐτὸ ἐντίϑησι. μετ᾽ 
ἐκεῖνο δὲ, εἰς ὕδωρ βάπτει, ἦδον, δὲ εἰς πῦρ" αὐϑίς. 

τε εἰς ὕδωρ. μεταφέρων δ᾽ οὕτως πολλώκις εἰς ἑχά- 
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τερον, ὑπ᾿ ἀμφοῖν ἄτηκτον ἀπειργάσατο. παταχρώ- 
μενος δὴ τούτῳ, περὶ μὲν τὸν ἐγκέφαλον αὐτοῦ σφαΐῖ- 
ραν περιετόργευσεν ὀὑστείγην, ταύτῃ δὲ στενὴν διέξο- 
δον κατελίπετο. καὶ περὶ τὸν διαυχένιον ἅμα καὶ 
νωτιαῖον μυελὸν ἐξ αὐτοῦ σφονδύλους πλάσας, ὑπέ- 
τειγὲν οἷον στρόφιγγας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, 
διὰ! παντὸς τοῦ κύτους. καὶ τὸ πᾶν δὴ σπέρμα δι- 

ασώζων, οὕτω λιϑοειδεὲ περιβόλῳ ξυνέφραξεν, ἐμ- 
ποιῶν ἄρϑρα, τῇ ϑατέρου προσχρώμενος. ἐν αὐτοῖς 
ὡς μέσῃ ἐνισταμένῃ δυγάμει, κινήσεως καὶ κάμψεως 
ἕγεκα. τὴν δ᾽ αὖ τῆς ὀστεΐνης φύσεως ἕξιν ἡγησά- 
μενος τοῦ δέοντος κραφροτέραν εἰναι καὶ ἀκαμπτο- 
τέραν, διαπυρόν τ' αὖ γιγνομένην, καὶ πάλιν ψυχο- 
μένην, σφακελέσασαν, ταχὺ διαφϑερεῖν τὸ σπέρμα 

ἐντὸς αὑτῆς" διὰ ταῦτα οὕτω τῶν νεύρων καὶ τὸ 
τῆς σαρκὸς γένος ἐμηχανήσατο, ἵνὰ τῷ μὲν πώντο 
τἄλλα μέλη ξυνδήσας, ἐπιτεινομένῳ χαὶ ἀγνιεμέγῳ, 

περὶ τοὺς στρόφιγγας καμπτόμενον τὸ σῶμα καὶ ἐκ- 
τεινόμεγον παρέχοι. τὴν δὲ σάρκα, προβολὴν μὲν 
καυμάτων, πρόβλημα δὲ χειμώνων, ἔτι δὲ πτωμά- 
τῶν, οἷον τὰ πιλητὰ ἔσεσϑαι κτήματα, σώμασι μα- 

λακῶς καὶ πράως ὑπείκουσαν. ϑερμὴν δὲ νοτέδα ἐν- 

τὸς αὑτῆς ἔχουσαν" ϑέρους μὲν ἀνιδροῦσαν καὶ νο- 

τιζομένην ἕξωϑεν, ψύχος κατὰ πᾶν τὸ σῶμα παρὲ- 

ἕειν οἰκεῖον διὰ χειμῶνος δὲ πάλιν αὖ τούτῳ τῷ 

πυρὶ τὸν προσφερόμενον ἔξωϑεν καὶ περιϊστάμενον 
πάγον ἀμυνεῖσθαι μετρίως. ταῦτα ἡμῶν διαγοηδϑεὶς 
ὃ κηροπλάστης, ὕδατι μὲν καὶ πυρὶ καὶ γῇ συμμί- 
ξας καὶ συγαρμόσας, ἐξ ὀξέος καὶ ἁλμυροῦ ξυνϑεὶς 
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ἕύμωμα, καὶ ὑπομίξας αὐτοῖς, σάρκα ἔγχυμον καὶ 
μαλακὴν ξυνέστησε. τὴν δὲ τῶν γεύρων φύσιν, ἐξ 
ὀστοῦ καὶ σαρκὸς ἀζύμου κράσεως, μίαν ἐξ ἀμφοῖν 
μέσην δυνάμει ξυνεκεράσατο, ξανϑῷ χρώματι προσ- 
χφώμενος. ῦϑεν συντονωτέραν μὲν καὶ γλιοχφοτέραν 
ἀνοκῦν, μαλακωτέραν δὲ ὀστῶν ὑγροτέραν τε ἐκτή- 
σατο δύναμιν νεῦρα" οἷς ξυμπεριλαβὼν ὁ ϑεὸς ὀστὰ 

καὶ μυελὸν, δήσας πρὸς ἄλληλα γεύροις, μετὰ ταῦτα 
σαρξὶ πάντα αὐτὰ κατεσκίασεν ἄνωϑεν. ὅσα μὲν οὖν 

ἐδυ ϑύνδιι τῶν ὀστῶν ν, ὀλιγίσταις ξυνέφραττε 
σαρξίν" ἃ δ᾽ ἀψυχύτατα, ἐντὸς πλείσταις καὶ πυκνο- 

τάταις. καὶ δὴ κατὰ τὰς ξυμβολὰς τῶν ὀστῶν, ὅπὴ 
μὴ τινα ἀνάγκην ὃ λύγος ἀπέφαινε δεῖν αὐτὰς εἶναι, 
βραχεῖαν σάρκα ἔφυσεν" ἵνα μήτε ἐμποδὼν ταῖς καμ- 

παῖς οὖσαι, δύσφορα τὰ σώματα ἀπεργάζοιντο, ἅτε 
δυσκίνητα γιγνόμενα" μὴτ᾽ αὖ πολλαὶ καὶ πυκναὶ, 
σφόδρα τε ἐν ἀλλήλαις ἐμπεπιλημέναι, διὰ στερεότη- 

τα ἀναισθησίαν ἐμποιοῦσανι, δυσμνημονευτότερα 
καὶ κουφότερα τὶ περὶ τὴν διάνοιαν ποιοῖεν. διὸ δὴ 
τό, τε τῶν μηρῶν καὶ κνημῶν, καὶ τὸ περὲ τὴν τῶν 
ἰσχίων φύσιν, τά τε τῶν βραχιόνων ὀστῶ καὶ τὼ τῶν 
πήχεων, καὶ ὅσα ἄλλα ἡμῶν ἄναρϑρα, σά τε ἐντὸς 
ὀστῶ, δὲ ὀλιγότητα ψυχῆς ἐν μυελῷ, κεγὰ ἐστι φρο- 
νήσεως, πάντα ταῦτα ξυμπεπλήρωται σαρξίν" ὅσα δ᾽ 
ἔμφρονα, ἧττον. εἶ μὴ που τινὰ αὐτὴν καϑ' αὑτὴν 
αἰσθήσεων ἕγεκα σάρχα οὕτω ξυνέστησεν, οἷον τὸ 

τῆς γλώτιης εἶδος. τὰ δὲ πλεῖστα, ἐκείνως. ἡ γὰρ ἐξ 
ἀνάγκης γιγνομένη καὶ ξυντρεφομένη φύσις οὐδαμῆ 
προσδέχεται πυκγὸν ὀστοῦν, καὶ σάρκα πολλὴν, ἅ- 
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μὰ τὲ αὐτοῖς ὁξ Ξυήκοον ἀὐυϑησμὶ, μαλϑηα γὰρ ἂν 
αὐτὰ πάντων ἔσχεν ἡ περὲ τὴν κεφαλὴν ξύστασις, εἰς 

περ ὅμα συμπίπτειν ἠϑελησάτην. καὶ τὸ τῶν ἀνϑρώ- 
πων γένος σαρκώδη ἔχον ἐν ἑαυτῷ καὶ νευρώδη κρα- 
τεράν τε κεραλὴν, βίον ἂν διπλοῦν καὶ πολλαπλοῦν, 
καὶ ὑγιεινότερον καὶ ἀλυπότερον τοῦ νῦν κατεκτὴ- 
οατο" νῦν δὲ τοῖς περὸ τὴν Ἂν ἑτέραν γένεσιν δημι- 

οὐ) οἷς, λογιζομένοις πότερον 7 πολυχρονιώτερον, χεῖ- 
ρον, ἢ βραχυχρονιώτερον, βέλτιον ἀπεργάσαιντο γέ- 

νος, ξυνέδοξε, τοῦ πλείονος βίου, φαυλοτέρου δὲ, τὸν 

ἐλάττονα ἀμείνονα ὄντα παντὶ πάντως αἱρετέον. ὅ- 

ϑὲν δὴ μαγῷ μὲν ὀστῷ, σαρξὶ δὲ καὶ νεύροις, κεφα- 
λὴν, ἅτε οὐδὲ καμπὰς ἔχουσαν, οὐ ξυνεστέγασαν. 

κατὰ πάντ᾽ οὖν ταῦτα, εὐαισϑητοτέρα μὲν καὶ φρο- 
γιμωτέρα, παλὺ δὲ ἀσθενεστέρα παντὸς ἀνδρὸς προσ- 
ετέϑη κεφαλὴ σώματι. τὰ δὲ νεῦρα διὰ ταῦτα καὶ 
οὕτως ὁ ϑεὺς ἐπ᾿ ἐσχάτην τὴν κεφαλὴν περιστήσας, 
κύκλῳ περὶ τὸν τράχηλον ἐκόλλησεν ὁμοιότητι, καὶ 
τὸς σιαγόνας ἄκρας αὐτοῖς ξυνέδησεν ὑπὸ τὴν φύ- 
σιν τοῦ προσώπου" τὰὶ δ᾽ ἀλλὰ εἰς ἅπαντα τὰ μέλη 
διέσπειρε, ξυνάπτων ἄρϑρον ἄρϑρῳ. τὴν δὲ δὴ τοῦ 
στόματος ἡμῶν δύναμιν ὁδοῦσι καὶ γλώττῃ καὶ χεί-: 
λεσιν ἕνεκα τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν ἀρίστων διεκό- 
σμησαν οἵ διακοσμοῦντες, ἢ νῦν ΠΕΥΉΜΕΕΊ. τὴν μὲν 
εἴσοδον, τῶν ἀναγκαίων μηχανώμενοι χάριν" τὴν δὲ 
“ἔξοδον, τῶν ἀρίστων. ἀναγκαῖον μὲν γὰρ πῶν ὅσον 
“ἰσέρχετοι τροφὴν διδὸν τῷ σώματι" τὸ δὲ λόγων γᾶ- 

μα ἑ ἕξω ῥέον, καὶ ὑπηρετοῦν φρονήσει, κάλλιστον καὶ 

ἄριστον πάντων ναμάτων. τὴν δ᾽ αὖ κεφαλὴν, οὔτε 
Ὅς Τὰ ΎΥ Ἐ 
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μόνον ὀστεΐνην ψιλὴν δυνατὸν ἐᾷν ἣν, διὸ τὴν ἐν 
ταῖς ὥραις ἔφ ἑκάτερον ὑπερβολὴν" οὔτ' αὖ ξυσκια- 

σϑεῖσαν, κωφὴν καὶ ἀναίσθητον, διὰ τὸν τῶν σαρ- 
κῶν ὄχλον, περιϊδεῖν γιγνομένην. τῆς δὴ σαρκοειδοῦς 
φύσεως οὐ καταξηραινομένης, λεῖμμα μεῖζον περιγι- 
γνόμενον ἐχωρίζετο, τὸ νῦν λεγόμενον δέρμα. τοῦτο 

διὰ τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον νοτέδα ξυνιὸν αὐτὸ πρὸς 
αὑτὸ, καὶ βλαστάγον; κύκλῳ 1 περιημφιέννυ, τὴν χκε- 

φαλήν. ἡ δὲ νοτὶς ὑπὸ τὰς ῥαφὰς ἀνιοῦσα ἢρδε καὲ 

συνέκλειεν αὐτὸ ἐπὶ τὴν κορυφὴν, οἷον ἅμμα ξυνα- 
γαγοῦσα. τὸ δὲ τῶν δαφῶν παντοδαπὸν εἶδος γέγονε 
διὰ τὴν τῶν περιόδων δύναμιν, καὶ τῆς τροφῆς" 
μᾶλλον μὲν ἀλλήλοις μαχομένων τούτων, πλείους 
ἧττον δὲ, ἐλάττους. τοῦτο δὴ πᾶν τὸ δέρμα κύκλῳ 
κατεχέντει πυρὶ τὸ ϑεῖον. τρυϑέντος δὲ, χαὶ τῆς ἰ- 
κμάδος ἕξω δ αὐτοῦ φερομένης, τὸ μὲν τεὴν. καὶ 
ϑερμὸν οσῸ» εἰλικρινὲς ἀπήει" τὸ δὲ μικτὸν, ἐξ ὧν 
καὶ τὸ δέρμα ἣν, αἰρόμενον μὲν ὑπὸ τῆς φορᾶς ἕξω, 
μακρὸν ἐτείνετο, λεπτότητα ἴσην ἔχον τῷ κατακεντή- 
ματι" διὰ δὲ βραδυτῆτα ἀπωθούμενον ὑπὸ τοῦ πε- 
ριξβστῶτος ἔξωθεν πνεύματος, πάλιν ἐντὸς ὑπὸ τὸ 

δέρμα εἱλλόμενον κατεῤδιζοῦτο. καὶ κατὰ ταῦτα δὴ 
τὸ μῶν, τῶν τριχῶν τὸ γένος ἐν τῷ δέρματι πέφυ- 
“ξ, ξ 7.8: δὲ}; ἱμαντῶδες ὃν, αὐτοῦ, σκληρότερον 

δὲ καὶ πυκνότερον τῇ πιλήσεν τῆς ψύξεως" ἣν ἅπο- 
χωριζομένη δέρματος ἑκάστη ϑοὶξ, ψυχϑεῖσα ξυγε- 

πιλήϑη. τούτῳ δὴ λασίαν ἡμῶν ἀπειογάσατο τὴν κδ- 

φαλὴν ὃ ποιῶν, χρώμενος μὲν αἰτίοις τοῖς εἰρημένοις, 
διαγοούμενος δὲ ἀντὶ σαρκὸς αὐτὸ δεῖν εἶναι στὲ- 



τα 

ἐν νγ άδι ΤΙΓΛΑΕΨΞ. 83 

γασμα, τῆς περὺ τὸν ἐγκέφαλον ἕνεκα ἀσφαλείας, 

κοῦφον, καὶ ϑέρους χειμῶνός τε ἱκανὸν σκιεν καὶ 

σκέπην παρέχειν" εὐαισθησίας δὲ οὐδὲν διακώλυμα 
ἐμποδὼν γενησόμενον. τὸ δὲ ἐν τῇ περὶ τοὺς δακτὺ- 
λους καταπλοκῇ τοῦ νεύρου καὶ τοῦ δέρματος, ὀστοῦ 
τε, συμμιχϑὲν ἐκ τριῶν, ἀποξηρανϑὲν, ἕν κοινὸν 
ξυμπάντων σκληρὸν γέγονε δέρμα . τοῖς μὲν ξυγναι- 
τίοις τούτοις δημιουρ) ηϑὲν, τῇ δ᾽ αἰτιωτάτῃ δια- 

γοΐᾳ, τῶν ἕπειτα ἐσομένων ἕνεκα εἰργασμένον. ὡς 
γὰρ ποτὲ ἐξ ἀνδρῶν γυναῖκες καὶ τἄλλα ϑηρία γε- 
γήσοιτο, ἠπίσταντο οἱ ξυνιστάντες ἡμᾶς. καὶ δὴ καὶ 

τῆς τῶν ὀνύχων χρείας, ὅτι πολλὰ τῶν ϑρεμμάτων 
καὶ ἐπὶ πολλὰ δεήσοιντο ἤδεσαν. ὅϑεν ἐν ἀνϑρώ- 
ποις εὐθὺς γιγνομένοις ὑπετυπώσαντο τὴν τῶν ὀγὺ- 
χων 7ένεσιν. τούτῳ δὴ τῷ λόγῳ, καὶ ταῖς “προφάσε- 
σι ταύταις, δέρμα, τρίχας, ὄνυχάς τὲ ἐπὶ ἄχροις τοῖς 

κώλοις ἔφυσαν. Ἐπεὶ δὲ πάντ᾽ ἣν τὼ τοῦ ϑγητοῦ 

ζώου ξυμπεφυκότα μέρη καὶ μέλη, τὴν δὲ ζωὴν ἐν 
πυρὶ καὶ πνεύματι ξυνέβαινεν ἐξ ἀνάγκης ἔχειν αὖ- 
τὸ, καὶ διὸ ταῦτα ὑπὸ τούτων τηκόμενον κενούμε- 
γόν τε ἔφϑινε, βοήϑειαν αὐτῷ ϑεοὶ μηχανῶνται. 

τῆς γὰρ ἀνθρωπίνης ξυγγενὴ φύσεως φύσιν ὄλλαις 
ἐδέαις καὶ αἰσθήσεσι κεραννύντες, ὡσϑ᾽ ἕτερον ζῶον 

εἶναι, φυτεύουσιν: ἃ νῦν ἥμερα δένδρα καὶ φυτὰ 
καὶ σπέρματα φυτευϑέντα ὑπὸ γεωργίας, τιϑασσῶς 
πρὸς ἡμᾶς ἔσχε. πρὶν δ᾽ ἣν μόνα τὸ τῶν ἀγρίων γέ- 

»η, πρξσ, ύτερα τῶν ἡμέρων ὄντα. πᾶν γὰρ ὃ, τιπερ 
ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν, ζῶον μὲν ἂν ἐν δίκη λέγοιτο 
ὀρϑότατα" μετέχει γεμὴν τοῦτο ὁ γῦν λέγομεν, τοῦ 

Ἐ.2 
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ιδρύσϑθϑαι λόγος: ᾧ δόξης μὲν λογισμοῦ τε καὶ νοῦ 

μέτεστι τὸ μηδὲν, αἰσϑήσεως δὲ ἡδείας καὶ ἀλγει- 
νῆς, μετὰ ἐπιϑυμιῶν. πάσχον γὰρ διατελεῖ πιάντα. 

στραφέντι δ᾽ αὐτῷ περὶ αὑτὸ, τὴν μὲν ἔξωϑεν ἀπω- 
σαμέγῳ κίνησιν, τῇ δ᾽ οἰκείᾳ χρησαμένῳ, τῶν αὑτοῦ 
τι λογίσασθαι κατιδόντι φύσιν οὐ παραδέδωκεν ἢ 
γένεσις. διὸ δὴ ζὴ μὲν, ἔστι δὲ οὐχ ἕτερον ζώου. μό- 
γίμον δὲ κατεῤῥιζωμένον πέπηγε, διὰ τὸ τῆς ὑφ᾽ 
ἑαυτοῦ κινήσεως ἐστερῆσϑαι. ταῦτα δὴ τὰ γένη φυ- 
τεύσαντες οἵ κρείττους τοῖς ἥττοσιν ἡμῖν, τροφὴν 
τῷ σώματι ἡμῶν διωχέτε ὑσαν, τέμνοντες οἷον ἐν κὴ- 
ποις ὀχετοὺς, ἵν ὥσπερ ἐκ νάματος ἐπιόντος ἄρδοι- 
το. καὶ πρῶτον μὲν ὀχετοὺς κρυφαίους ὑπὸ τὴν ξύμ- 
φυσιν τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς δύο φλέβας ξτε- 
μον νωτιαίας, δίδυμον ὡς τὸ σῶμα ἐτύγχανεν δεξι- 
οἷς τε καὶ ἀριστεροῖς ὄν. ταῦτας δὲ καϑῆκαν παρὰ 

τὴν ὀύχιν, καὶ τὸν γόνιμον μεταξὺ λαβόντες μυελὸν, 

ἵνα οὗτός τε ὀτεμάλμστα ϑάλλοι, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα 

εὔρους ἐντεῦϑεν, ἅτ᾽ ἐπὶ κάταντες, ἡ ἐπίχυσις γιγνο- 
μένη, παρέχοι τὴν ὑδρείαν ὅμαλήν. μετὰ δὲ ταῦτα 
σχέσαντες περὶ τὴν κεφαλὴν τὰς φλέβας, καὶ δι’ ἀλ- 
λήλων ἐναντίας πλέξαντες, διεῖσαν, τὰς μὲν ἐκ τῶν 

δεξιῶν, ἐπὲ τὰ ἀριστερὰ τοῦ σώματος, τὺς δ᾽ ἐκ τῶν 

ἀριστερῶν, ἐπὶ τὰ ἰειὰ κλίναντες " ὅπως δεσμὸς ἃ αμα 

τῇ κεφαλῇ πρὸς τὸ σῶμα εἴη μετὰ τοῦ δέρματος, 
ἐπειδὴ νεύροις οὐκ ἢν κύκλῳ κατὰ κορυφὴν διειλημ- 
μένη καὶ δὴ τὸ τῶν αἰσϑήσεων πάϑος Ἱ ἵν ἀφ᾽ ἑκατέ- 

ρων τῶν μερῶν εἰς ἅπαν τὸ σῶμα ἢ) διαδιδόμενον. 
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, Ν λῆ - 3) , ς διὰ" γ᾽ 

τὸ δ᾽ ἐντεῖϑεν δὴ τὴν ὑδοαγωγίαν παρεσκενασαν 
- ει -.« "Ὁ 

τρόπῳ τινὲ τοιῷδε" ὧν χατοψόμεϑα ῥᾷον, προδιο- 
Υ ᾿ ε ’ [4 .- 

μολογησάμεγοι τὸ τοιόγδὲ" οτι πάντα σα ἐξ ἐλατ- 
΄ , ι “ ᾿ ΣῚ , 

τόγων συνίσταται, στέγει τιὶ μείζω" τὰ δ᾽ ἐκ μειξζό- 
νων, τὰ σμιχρότερα οὐ δύναται. πῦρ δὲ πάντων γε- 

»οο " «“ 3» ὦ “-- " 

νῶν σμικρομερέστατον. οϑεν δι ὕδατος καὶ γῆς ἀέ- 
[4] - Ἁ 

ρος τε, καὶ ὁσὰ ἐκ τούτων συνίσταται, διαχωρεῖ, καὶ 
9 3 “- 

στέγειν οὐδὲν αὐτὸ δύναται. ταὐτὸ δὴ καὶ περὶ τῆς 
" ει; ᾿ ι 

παρ ἡμῖν κοιλέας διανοητέον " ὁτι σιτία μὲν καὶ πο- 
« 2 ψ" Α ᾿ ΄ -᾿ ᾿ 

τὰ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐμπέσῃ, στέγει" σιγεῦμα δὲ καὶ 
“»ΣοὟἶ ᾿ 97 Ὁ 

πῦρ, μικρομερέστερα ὄντα τῆς αὐτῆς Ξυστάσεως, οὐ 
» ͵ 

δύναται. τούτοις οὖν κατεχρήσατο ὃ ϑεὸς εἰς τὴν ἐκ 
-"»- ᾿ ) ἊἋ ως .8 ζ [ἡ ὃ ΠΣ Ε ἢ , χὰ ΨΥ 

τῆς κοιλίας ἐπὶ τὰς φλέβας υδρειαν" πλέγμα ἐξ ἀε- 

ϑὸς καὶ πυρὸς, οἷοι κύρτοι, ξυνυφηνάμενος, διπιλ 

κατὰ τὴν εἴσοδον ἐγκύρτια ἔχοντος. ὧν ϑάτερον πά- 
λιν διέπλεξε δίκρουν, καὶ ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων δὴ διε- 

τεένατο οἷον σχοίνους κύκλῳ διὰ παντὸς πρὸς τιὰ 

ἕυχατα τοῦ πλέγματος. τὰ μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς 
συνεστήσατο τοῦ πλοκάνον, ἁπαντα" τὰ δ᾽ ἐγκύρτια 

Ὁ ΒΨ ΠῚ ΠῚ ᾿ 

καὶ τὸ κύτος, ἀεροειδὴ. καὶ λαβὼν αὐτὼ περιέστη» 
σὲν ἐν τῷ πλασϑέντι ζώῳ, τρόπῳ τοιῷδε" τὸ μὲν τῶν 
3 Π 5 ᾿ »ἷ΄ἪΣ- »ο-Ὁ ι » 

ἐγκυρτίων, εἰς τὸ στόμα μεϑῆκε" διπλοῦ δὲ ὄντος 
2 ΄“ ν 

αὐτοῦ, κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρέας εἰς τὸν πνεύμονα κα- 
- 2 ι ᾿ ι 

ϑῆκε θάτερον, τὸ δ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, παρὰ τὰς ἀρ- 
ἢ ΟΠ ἢ 2 ε" ΤῊΣ ᾿ ἢ Ἐν Υ 3 τηρίας" τὸ δ᾽ ἕτερον, σχίσας τὸ μέρος ἑκάτερον, κα- 

᾿ ᾿ Α »"Ἑὖ2 [ ΒΙ ο γκ} « 

τὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς δινὸς ἀφῆκε κοινόν" ὡσϑ' ὅτε 

μὴ κατὰ στόμα ἴον ϑάτερον, ἐκ τούτου πιόντα καὶ 
νΝ ᾿ δ 4 δ. Ὁ : Ἂν Π 

τὰ ἐκείνου ῥεύματα ἀναπληροῦσϑαι. τὸ δ΄ ἄλλο κύ- 
“- "υ ε, - "» 

τὸς τοῦ κύρτου, περὶ τὸ σῶμα ὅσον κοῖλον ἡμῶν πὲ- 
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ριέφυσε. καὶ πᾶν δὴ τοῦτο, τοτὲ μὲν εἷς τὰ ἐγκύρτια 

ξυρῥεῖν μαλακῶς, ἅτε ἀέρα ὄντα, ἐποίησε" τοτὲ δὲ, 
ἀναρῥεῖν μὲν τὰ ἐγκύρτια, τὸ δὲ πλέγμα, ὡς ὄντος 

τοῦ σώματος μανοῦ, δύεσθαι εἴσω δι αὐτοῦ, καὶ 
πάλιν ἕξω. τὰς δ᾽ ἐγτὸς τοῦ πυροὺς ἀκτῖνας διαδεδε- 

μένας ἀκολουϑεῖν, ἐφ᾽ ἑκάτερα ἰόντος τοῦ ἀέρος" καὶ 
τοῦτο, ὥσπερ ἂν ξυνεστήκῃ τὸ ϑνητὸν ζῦον, μὴ δι- 
ἀπαύεσθϑαι γιγγόμενον. τούτῳ δὲ δὴ τῷ γένει, τὸν 
τὰς ἐπωνυμίας ϑέμεγον, ἀναπνοὴν καὶ ἐχπνοὴν λέ- 

γομεν ϑέσϑαι τοὔνομα. πᾶν δὲ δὴ τό, τ᾽ ἔογον καὶ 
τὸ πάϑος τοῦϑ᾽ ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένῳ 
καὶ ἀναψυχομένῳ τρέφεσθϑαν καὶ ζῆν. ὅπόταν γὸὺρ 
ἔσω καὶ ἕξω, τῆς ἀναπνοῆς ἰούσης, τὸ πῦρ ἐντὸς ξυν- 

ἡμμέγον ἕπηταν, διαιωρούμενον δὲ ἀεὶ, διὰ τῆς κοι- 
λίας εἰσελϑὸν τιὰὶ σιτία καὶ ποτὶ λάβοι, τήκει δή" 
καὶ κατὰ σμικρὰ διαιροῦν, διὰ τῶν ἐξόδων, ἧπερ 

πορεύεται, διάγον, οἷον ἐκ κρήνης ἐπ᾿ ὀχετοὺς ἐπὲ 
τὰς φλέβας ἀντλοῦν αὐτὰ, ῥεῖν ὥσπερ αὐλῶνος, διὰ 
τοῦ σώματος, τὰ τῶν φλεβ:ῦ ποιεὶ ῥεύματα. Πάλιν 
δὲ τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἰδωμὲν πάϑος, αἷς χρώμενον αἰ- 
τίαις τοιοῦτον γέγονεν οἱόν περ τανῦν ἐστιν. ὧδ᾽ 
οὖν. ἐπειδὴ κενὸν οὐδέν ἐστιν εἰς ὃ τῶν φερομένων 

δύναιτ᾽ ἂν εἰσελϑεῖν τι, τὸ δὲ πνεῦμα φέρεται παρ᾽ 
ἡμῶν ἕξω, τὸ μετὰ τοῦτο Ἴδη παντὶ δῆλον, ὡς οὐκ 
εἰς κενὸν, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ τῆς ἕδρας ὠϑεῖ. τὸ δὲ 

ὠϑούμενον ἐξελαύνει τὸ πλησίον ἀεὶ, καὶ κατὰ ταὺ- 
τὴν τὴν ἀνάγκην πᾶν περιελαυνόμενον εἰς τὴν ἕδραν, 
ὅϑεν ἐξῆλϑε τὸ πγεῦμα εἰσιὸν ἐχεῖσε, καὶ ἀναπλη- 

ροῦν αὐτὴν, ξυνέπεται τῷ πγεύματι. καὶ τοῦτο ἅμα 
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σιῶν οἷον τροχοῦ περιαγομένου γίγνεται, διὰ τὸ κε- 
γὸν μηδὲν εἶναι. διὸ δὴ τὸ τῶν στηϑῶν καὶ τὸ τοῦ 
πνεύμονος ἕξω μεϑιὲν τὸ πγεῦμα, πάλιν ὑπὸ τοῦ 
περὶ τὸ σῶμα ἀέρος, εἴσω διὰ μανῶν τῶν σαρκῶν 
δυομένου καὶ περιελαυνομένου, γίνεται πλῆρες. αὖ- 
ϑις δὲ ἀποτρεπόμενος ὃ ἀὴρ, καὶ διὰ τοῦ σώματος 
ἔξω ἐὼν, εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιωϑεῖ, κατὰ τὴν τοῦ 
στόματος καὶ τὴν τῶν μυκτήρων δίοδον. Τὴν δὲ αἰ- 
τίαν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ϑετέον τήνδε. πᾶν ζῶον αὖ- 

τοῦ πάντως περὶ τὸ αἷμα καὶ τὰς φλέβας ϑερμότη- 
τὰ ἔχει, οἷον ἐν αὐτῷ πηγὴν. τιγα ἐγοῦσαν πυρός. ὃ 
δι) καὶ προσεικάζομεν τῷ τοῦ κύρτου πλέγματι κατὰ 
μέσον διατεταμένον ἐξ πυρὸς πεπλέχϑαι πᾶν" τὰ δὲ 

ἀλλα ὅσα ἔξωϑεν, ἀέρος. τὸ ϑερμὸν δὴ κατὰ φύσιν 
εἷς τὴν αὑτοῦ χώραν ἕξω πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὁμολογη- 

τέον ἰέναι. δυοῖν δὲ ταῖν διεξύδοιν οὔσαιν, τῆς μὲν, 
κατὰ τὸ σῶμα ἔξω, τῆς δὲ αὖ κατὰ τὸ στόμα καὶ 
τὸς ὁΐνας, ὅταν μὲν ἐπὲ ϑάτερα δομήσῃ, ὅ ϑάτερα στε- 

ριωϑεῖ, τὸ δὲ περιωσϑὲν, εἰς τὸ πῦρ ἐμπίπτον, ϑερ- 
μαΐγεται, τὸ δ᾽ ἐξιὸν, ψύχεται. μεταβαλούσης δὲ τῆς 
ϑερμότητος, καὶ τῶν κατὰ τὴν ἑτέραν ὅξοδον ϑερ- 
μοτέρων γιγγηομένων», πάλιν ἐκείνῃ ὑέπου αὖ τὸ ϑερ- 

μότερον μᾶλλον, πρὸὺς τὴν αὑτοῦ φύσιν φερόμενον, 

περιωϑεῖ τὸ κατὰ ϑάτερα. τὸ δὲ, τὰ αὐτὰ πάσχον 

οὐδ τὰ οὐ ζιβοβη τινε διδὸν ἃ ἀεὶ, κύκλῳ οὕτω σαλευό- 
μβνον, ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἀπειργασμένον ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, 

᾿ ΒΙ τ ἌΝ ᾿ ΄ 

τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν γίγνεσθαι παρέχεται. καὶ 
δὴ καὶ τὰ τῶν περὶ τὰς ἰατρικᾶς σικύας παϑημάτων 

οαὕτια, καὶ τὼ τῆς πόσεως, τά τε τῶν ῥιπτουμένω», 



98 ΡΓΙΑΤΟΝΙ5 ἀυωοοαν, 

ὅσα ἀφεθέντα μετέωρα καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς φέρετο ὅσα ἀφεϑέντα μετέωρα καὶ οσὰ ἐπὶ γῆς φέρεται, 
ἢ ᾿ΕΝ ᾿ μὴ ταύτῃ διωκτέον, καὶ ὁσοι φϑόγγου ταχεῖς καὶ βρα- 

δεῖς, ὀξεῖς τε καὶ βαρεῖς φαίνονται" τοτὲ μὲν, ἀνάρ- 
ὰ 5:.. 2 ο- « “ 3 

μοστοι φερόμενοι, δι ἀνομοιότητα τῆς ἐν ἡμῖν ὑπ 
3 ὦ Ω “- 2 - ᾿ 

αὐτῶν κινήσεως" τοτὲ δὲ, ξύμφωνοι, δι ὁμοιότητα. 
τὰς γὰρ τῶν προτέρων καὶ ϑαττόνων οἱ βραδύτεροι 

᾿ ΒῚ Ἀν ’ μι 3 ῳ Ὡ -. "τ Υ 

χιγήσεις ἀποταυομένας, δὴ τὲ εἰς ὁμοῖον ἐληλυϑυί- 
ας, αἷς ὕστερον αὐτοὶ προσφερόμενοι κινοῦσιν ἐχεί- 

,ἯΝ . ’ Υ 3 2 

γας, καταλαμβάνουσι" καταλαμβάνοντες δὲ, οὐκ ἀλ- 

λην ἐπεμβάλλοντες ἐνετάραξαν κέγησιν, ἀλλ᾽ ἀρχὴν 
βοαδυτέρας φορᾶς, κατὰ τὴν τῆς ϑάττογος. ἀπολη- 

ΒῚ 

γούσης δὲ ὁμοιότητα προσάψαντες, μίαν ἐξ ὀξείας 
Ἃ ’ ἔ Γ ͵ [χ ε ᾿ Υ 

καὶ βαρείας συγνεκεράσαντο πάϑην. οϑεν ἡδονὴν μὲν 
“ 2) 3 »οΟοσ᾽ 

τοῖς ἀφροσι», εὐφροσύνην δὲ τοῖς ἔμφροσι, διὰ τὴν 
δι εν τς ΑΙ ΡΣ ΟΝ 3 ἜΡΤΗΙ ΤΥ ΓΗ τῆς ϑείας ἁρμονίας μέμησιν, ἐν ϑνηταῖς γενομένην 

ῳ Γ ᾿ ι Ν ᾿ Ὁ « 

φορυΐς παρέσχον. καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν ὑδάτων πάντα 
ῥεύματα, ἕτι δὲ τῶν κεραυνῶν πτώματα, καὶ τὰ ϑαυ- 

τ Υ 3. ᾽ -ὭὋ « ξ Ἂ -»" πἾΒΦ τ 

μαζόμενα ἡλέκτρων πέρι τῆς ἕλξεως καὶ τῶν “Πρα- 
᾽ ᾿. ;» 

κλείω» λέϑων, πάντων τούτων ὁλκὴ μὲν οὐχ ἔστιν 
3 ᾿ ᾿ 2 »- 

οὐδενὲ ποτέ" τὸ δὲ κεγὸν εἶναι μηδὲν, περιωϑεῖν τὲ 
Ἅ. Ὑτ ω 5 Ἵ ΄ ᾿ Π Χ αὐτὰ ταῦτα εἰς ἀλληλα, τό, τε διακρινόμενα καὶ συγε 

[ τ , [ο »Σ“Ὃ ν. «.« «᾿ 

κρενόμενα πρὸς τὴν αὑτῶν διαμειβόμενα ἑδραν ἕκα- 
2, ο“- ᾿ ᾿ 

στα ἱέναι πάντα, τούτοις τοῖς παϑήμασν πρὸς ἀλλη- 

λα συμπλεγϑεῖσι, τεϑαυματουργημένα τῷ κατιὶ τρό- 
᾿ --ῳ 5 

πον ζητοῦντι φανήσεται. καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς ἀγα- 
οὖ ἰδ ξ ᾿ ο) ᾿ Ὁ χ᾽ τοἷἢ πνοῆς (ὅϑεν ὃ λόγος ὠρμησεὶ κατιὰ ταῦτα καὶ διὰ 

Ὁ , ἰὲ 

τούτων γέγονεν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν εἴρηται, τε- 
: -Ὁ , Ν 5 μνοντος μὲν τὰ σιτία τοῦ πυρὸς, αἰωρουμένου δὲ ἐν- 

τὸς τῷ πνεύματι ξυνεπομένου, τὰς φλέβας δὲ ἐκ τῆς 
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κοιλίας τῇ ξυναιωρήσει πληροῦντος, τῷ τὰ τετμημέ- 
γα αὐτόϑεν ἐπαντλεῖν, καὶ διὼὰῈ ταῦτα δὴ καϑ' ὅλον 

τὸ σῶμα πᾶσι τοῖς ζώυις τὰ τῆς τροφῆς νάματα οὔ- 
τως ἐπίῤρῥυτα γέγογέκαι. »εότμητα δὲ καὶ ἀπὸ ξυγ- 
γενῶν ὄντα, τὰ μὲν, καρπῶν, τὰ δὲ, γλόης, ἃ ϑεὸς 
ἐπὶ αὐτὸ τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἐφύτευσεν, εἶναι τροφὴν, παν- 

τοδαπὰ μὲν χρώματα ἴσχει διὼ τὴν ξύμμιξιν" ἡ δ᾽ 
ἐρυϑρὰ πλείστη περὶ αὐτὸ χρόα διαϑεῖ, τῆς τοῦ πυ- 
ρὸς τομῆς τε καὶ ἐξομόρξεως ἐν ὑγρῷ δεδημιουργη- 
μένη φύσις. ὅϑεν τοῦ κατὰ τὸ σῶμα δέοντος τὸ 
χρῶμα ὅσχεν οἵαν ὄψιν διεληλύϑαμεν, ὃ καλοῦμεν 

αἷμα, νομὴν σαρκῶν καὶ ξύμπαντος τοῦ στόματος. 
ὅϑεν ὑδρευόμενα ἕκαστα, πληροῖ τὴν τοῦ κενουμέ- 

νου βάσιν. ὃ δὲ τρόπος τῆς πληρώσεως ἀποχωρήσε- 
ὡς τὸ γίγνεται, καϑάπερ ἐν τῷ παντὲ παντὸς ἢ φο- 
ρα γέγονεν, ἣν τὸ ξυγγενὲς πᾶν φέρεται πρὸς ἑαυτό. 

τὼ μὲν γὰρ δὴ περιεστῶτα ἐκτὸς ἡμᾶς, τήκει τε ἀεὺ 
καὶ διανέμει πρὸς ἕχαστον εἶδος τὸ ὁμόφυλον ἄπο- 
πέμπον" τὰ δὲ ἔναιμα: αὖ, κερματισϑέντα ἐντὸς παρ᾽ 
ἡμῖν χαὶ περιειλημμένα, ὥσπερ ὑπ οὐρανοῦ ξυνε- 
στῶτος ἑκάστου τοῦ ζώου, τὴν τοῦ παντὸς ἀναγκά- 

ζεται μιμεῖσϑαι φοράν. πρὸς τὸ ξυγγενὲς οὖν φερό- 
μένον ἕκαστον τῶν ἐντὸς μεριαϑέγτων, τὸ κενωϑὲν 

τότε πάλιν ἀνεπλήρωσεν. ὅταν μὲν δὴ πλέον τοῦ ἐ- 
πιῤῥέοντος ἀπίη, φϑένει πᾶν" ὅταν δὲ ἔλαττον, αὖ- 

ξάνεται. γνέα μὲν οὖν ξύστασις τοῦ παντὸς ζώου, 

καινὰ τὰ τρίγωνα οἷον ἐκ δρυόχων ἔτι ἔχουσα τῶν 
γερῶν, ἰσχυρὰν μὲν τὴν ξύγκλεισιν αὐτῶν πρὸς ἄλ- 
ληλὰ κέκτηται" ξυμπέπηγε δὲ ὃ πᾶς ὄγκος αὐτῆς 
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ε 4 Ὁ » τ ᾿ Ἁ , ᾿ ἁπαλὸς, ατε ἐκ μυελοῦ μὲν νεωστὶ γεγονυίας, τε- 
ϑραμμένης δὲ ἐν γάλακτι. τὰ δὴ περιλαμδανύ θαμμένης δὲ ἐν γάλακτι. 1 περιλαμβαγνόμενα 

2 - 3) 
2» ἐν αὐτῇ τρίγωνα, ἔξωϑεν ἐπεισελϑόντα, ἐξ ὧν ἂν ἢ 

- 2. .» τώ τὸ σιτία καὶ ποτὰ, τῶν αὐτῆς τριγώνων πολαιό- 
τερα ὄντα καὶ ἀσϑεγέστερα καινοῖς ἐπικρατεῖ, τέ- 

’ 2 .« .“-Ὁ μνουσα" καὶ μέγα ἀπεργάζεται τὸ ζῶον, τρέφουσα 
ἕκ πολλῶν ὁμοίων. ὅταν δὴ ῥίζαν τῶν τριγώνων χα- 

- ᾿ ᾿ ΒΝ) με - λᾷ, διὰ τὸ πολλοὺς ἀγῶνας ἐν πολλῷ χρόνῳ πρὸς 
ι 2 τ ᾽ Ὁ ,“ 5 29 πολλὰ ἡγωνίσϑαι, τὶ μὲν τῆς τροφῆς εἰσιόντα οὐχ- 

’ 5 ς .οΟὉ ν] ἐτι δύναται τέμγειν εἰς ὁμοιότητα ἑαυτῆς, αὐτὰ δὲ 
- γι 

2 - - ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν ἐπεισιόντων εὐπετῶς διαιρεῖται. 
"ν᾽ -“7ὠὦ ΕῚ Υ͂ 

»ο Φϑίνει δὴ πᾶν ζῶον ἐν τούτῳ κρατούμενον" γῆράς 
9 - Ἂ Π ᾽ 'λ δὲ 2 ὃ ̓ " Ἀ τὰ ὁγομαςξεται τὸ πάϑος. τέἕλος δὲ, ἐπειδὰν τῶν περῦ 

ϑ3 τὸν μυελὸν τριγώγων οὗ ξυναρμοσϑέντες μηκέτι ἀν- 
τέχωσι δεσμοὶ, τῷ πόνῳ διϊστάμενοι μεϑιᾶσι τοὺς 

ω' .-»» 3 ς τ Ὁ τῆς ψυχῆς αὖ δεσμοὺς. ἡ δὲ κατὰ φύσιν λαϑοῦσα, 
- ὅς »ο-Ὃ7- ’ » ᾿ μεϑ ηδονῆς ἐξέπτατο. πῶν γεὲρ τὸ μὲν παρὰ φύσιν, 

γ}: τα ἣ Δ. Ὁ 4| ς 4)“ (ι 27! δὲ ψλ Ἂ , 
ἀλγεινὸν" τὸ ὁ᾽ ἢ πέφυκε γιγνόμενον, ἡδύ. καὶ ϑά- 

᾿ ᾿ »"-.- ἥ Ἅ, ᾿ γατος δὴ κατὰ ταῦτα, ὃ μὲν κατὰ νόσους καὶ τραὺ- 
ματα γιγνόμενος, ἀλγεινὸς καὶ βίαιος" ὃ δὲ μετὼ 

-Ὁ ᾿ ’ ᾿ 9 “Ὁ γῆρας ἰὼν ἐπὶ τέλος κατιὶ φὖσιν, ἀπογώτατος τῶν 
ϑανάτων, καὶ μῶλλ ϑ' ἡδονῆς γιγνόμενος ἢ λύ- αγνάτων, καὶ μάλλον μεϑ' ἡδονῆς γιγνόμενος ἢ 

“- ΕἸ ὼω. “- πης. τὸ δὲ τῶν γόσων ὁ ξυγίσταται, δῆλόν που καὶ 
[ ἤ ᾿ ὃ “--» )ω ς Υ παντί. τεττάρων γὸρ ὄντων γενῶν ἐξ ὧν συμπέπηγε 

“οσ -Ὁ «, μ Ἃ τὸ σῶμα, γῆς, πυρὸς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος, τούτων 
᾿ “- 3» Ἄ, “ παρὰ τὴν φῦσιν πλεονεξίᾳ καὶ ἔνδεια, καὶ τῆς χώρας 

“- » Ξ ΩΝ , Υ̓ μετάστασις ἐξ οἰκεέας ἐπ ἀλλοτρίαν γιγνομένη, πὺυ- 
οὖς τε αὖ καὶ τῶν ἑτέρων, ἐπειδὴ γένη πλείονα ἑγὸς 2» ἮΝ: ΣΝ ἽΤΡῚ ἊΝ ΕΣ ΣΈ Σ Ν “- ὄντα τυγχάγει, τὸ μὴ προσῆκον ἕκαστον ξαυτῷ προσ 
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γ λαμβάνει, καὶ πάνϑ' ὅσα τοιαῦτα στάσεις καὶ νόσους 
παρέχει. παρὰ φύσιν γὰρ ἑκάστου γιγνομένου, καὶ 

μεθισταμένου, θερμαίνεται μὲν ὅσα ἂν περ πρότε- 
ρον ψύχηται" ξηριὶὰ δὲ ὄντα, ἐς ὕστερον» γίγνεται γ0- 

τερά" καὶ κοῦφα δὴ, καὶ βαρέα" καὶ πάσας πάντη 
μεταβολὰς δέχεται. μόνον γὰρ δὴ, φαμὲν, ταὐτὸ 
ταὐτῷ κατιὰ ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἀνάλογον προσ- 
γιγνόμενον καὶ ἀπογιγγόμενον, ἑάσει ταὐτὸν ὃν αὗ- 
τῷ σῶν καὶ ὑγιὲς μένειν. ὃ δ᾽ ἂν πλημμελήσῃ τοὐ- 
των ἕκαστον ἀπεὸν ἢ προσιὸν, ἀλλοιότητας παμποι- 
κίλας μαὶ νόσους, φϑοράς τὸ ἀπείρους παρέξεται, 
δευτέρων αὖ ξυστάσεων κατὼ φύσιν ξυγεστηκυιῶν, 

δευτέρα κατανόησις νοσημάτων τῷ βουλομένῳ γίγγε- 

σϑαι ξυννοῆσαι. μυελοῦ γὰρ ἐξ ἐκείνων ὀστοῦ τε καὶ 
σαρκὸς καὶ νεύρου ξυμπαγέντος, ἔτι τὸ αἵματος μὲν, 

ἄλλον τρόπον, ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν γεγονότος, τῶν μὲν 
ἄλλων τὰ πλεῖστα ἧπερ τὰ πρόσϑεν, τὰ δὲ μέγιστα 
τῶν νοσημάτων τῇδε χαλεπὰ ξυμπέπτωκεν " ὅταν ἀ- 
γάπαλιν ἡ γένεσις τούτων πορεύηται, τότε ταῦτα δι- 

ἀφϑείρεται. κατὰ φύσιν γὰρ σάρκες καὶ γεῦρα ἐξ 

αἵματος γίγνεται" νεῦρον μὲν, ἐξ ἱνῶν, διὰ τὴν συγ- 
γένειων" σάρκες δὲ, ἀπὸ τοῦ παγέντος, ὃ πήγνυται 
χωριζόμενον ἰνῶν. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν νεύρων καὶ σαρ- 
κῶν ἀπιὸν αὖ, γλίοχρον καὶ λιπαρὸν, ἅμα μὲν τὴν 
σάρκα πολλὰ πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν, αὐτό τϑἪ 
τὸ περὺ τὸν μυελὸν ὀστοῦν τρέφον αὔξει" τὸ δ᾽ αὖ 
διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ὀστῶν διηϑούμενον, καϑα- 
ρώτατον γένος τῶν τριγώνων, λειότοατόν τὸ καὶ λι- 
παρώτατον, λειβόμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν καὶ στάζον, 
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ἄρδει τὸν μνὲ ελόν, καὶ κατὰ ταῦτα μὲν γιγνομένων 
ἑγάστων, ὑγιαίνειν ξυμβαίνειν τὰ πολλά" νοσεῖ δὲ, ὅ- 
ταν ἐναντίως. ὅταν γὰρ τηκομένη σὰρξ ἀνάπαλιν εἰς 

τὰς φλέβας τὴν τηκεδόνα ἐξίῃ, τότε μετὰ πνεύματος 
αἷμα πολὺ τε καὶ παντοδαπὸν ἐν τοῖς φλεψὶ χρώμα- 
σι καὶ πυκγότησι ποικιλούμενον, ἔτι δὲ ὀξείαις καὶ 
ἁλμυραῖς δυνάμεσι, χολὰᾶς καὶ ἰχῶρας κοι φλέ) “ματὰ 

ἔσχει παντοῖα. παλιγαέρετα γὰρ πάντα γεγονότα 
καὶ διεφϑαρμένα, τό, τε αἵβὸ αὐτὸ πρῶτον διόλλυ- 

σι, καὶ αὐτὰ οὐδεμίαν τροφὴν ἔτι τῷ σώματι παρό- 
χοντα, φέρεται πάντη διὰ τῶν φλεβῶν, τάξιν τῶν 
κατὰ φύσιν ἔχοντα περιόδων" ἐχϑρὰ μὲν αὐτὼ αὖὗ- 

τοῖς, διὰ τὸ μηδεμίαν ἑαυτῶν ἀπόλαυσιν ἔχειν" τῷ 

ξυγεστῶτι δὲ τοῦ σώματος, καὶ μένοντι κατὰ χώραν, 
πολέμια, διολλύντα καὶ τήκοντα. ὅσον μὲν οὖν αὖ 

παλαιότατον ὃν τῆς σαρκὸς τακῇ, δύσπεπτον γιγνό- 

μενον, μελαΐγει μὲν ὑπὸ παλαιᾶς ξυγκαύσεως διὰ δὲ 

τὸ πάντη διαβεβρῶσθαι, πικρὸν ὃν, παντὶ χαλεπὸν 

ἸθΟΟ πε ΊΎτεῖ τοῦ σώματος, ὅσον ἂν μήπω τ ΤΙΝῈ 
μένον εἴη. καὶ τοτὲ μὲν, ἀντὶ τῆς πικρότητος ὀδύτη- 
τὰ ἔσχε τὸ μέλαν χρῶμα, ἀπολεπτυνϑέντος μᾶλλον 
τοῦ πικροῦ" τοτὲ δὲ ἡ πικρότης αὖ βαφεῖσα αἵμα- 
τι, χρῶμα ἔοχεν ἐρυϑρότερον " τοῦ δὲ μέλανος τοὑτῷῳ 
ξυγκεραννυμένου, χολῶδες, ἔτι δὲ ξυμμίγνυται ξα»- 
ϑὸν χρῶμα μετὰ τῆς πικρότητος, ὅταν νέα ξυντακῇ 

σὼρξ ὑπὸ τοῦ περὲ τὴν φλόγα πυρός. καὶ τὸ μὲν 
κοινὸν ὄνομα πᾶσι τούτοις ἢ τινες ἰατρῶν ποῦ χο- 
λὴν ὠνόμασαν, ἢ καί τις ὧν δυνατὸς εἰς πολλὰ μὲν 
καὶ ἀνόμοια βλέπειν, δρᾷν δ᾽ ἐν αὐτοῖς ἕν γένος 
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ἐνὸν, ἄξιον ἐπωνυμίας πᾶσι. τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα χολῆς 
εἴδη λέγεται, κατὰ τὴν χρόαν ἔσχε λύγον αὐτῶν ἕκα- 
στον ἴδιον. ἰχὼρ δὲ, ὃ μὲν αἵματος ὀῤῥὸς, πρᾷος" ὅ 

δὲ μελαίνης χολῆς ὀξείας τε, ἄγριας, ὅταν ξυμμιγνὺ- 

ἡται διὰ ϑερμότητα ἁλμυρᾷ δυνάμει. καλεῖται δὲ 
ὀξὺ φλέγμα τὸ τοιοῦτο. τὸ δ᾽ αὖ μετὰ ἀέρος τηκό- 

μενον ἐκ νέας καὶ ἁπαλῆς σαρκὸς, τούτου δὲ ἀνεμω- 

ϑέντος καὶ ξυμπεριληφϑέντος ὑπὸ ὑγρότητος, καὶ 
πομφολύγων ξυστασῶν ἐκ τοῦ πάϑους τούτον, κα δ᾽ 
ἑκάστην μὲν ὀοράτων διὰ σμικρότητα, ξυναπασῶν δὲ 
τῶν ὄγκων παρεχομένων ὁρατὸν, χρῶμα ἐχουσῶν, 
διὰ τὴν τοῦ ἀφροῦ γένεσιν, ἰδεῖν λευκόν" ταύτην 
πᾶσαν τηκεδόνα ἁπαλῆς σαρκὸς μετὰ πνεύματος 
ξυμπλακεῖσαν, λευκὸν εἶναι φλέγμα φαμέν. φλέγμα- 
τὸς δὲ νέου ξυνισταμένου ὀῤῥὸς, ἱδρὼς καὶ δάκρυον, 
ὅσά τε ἄλλα τοιαῦτα σῶμα τὸ καϑ᾽ ἡμέραν χεῖται 
καϑαιρόμενον. καὶ ταῦτα μὲν δὴ πάντα νόσων ὅ0- 
γανὰ γέγονεν, ὅταν αἷμα μὴ ἐκ τῶν σιτέων καὶ πο- 
τῶν ἢ πληϑύον κατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίων τὸν 
ὄγκον παρὰ τοὺς τῆς φύσεως λαμβάνῃ νόμους. δια- 
κειρομέγης μὲν οὖν τῆς σαρκὸς ἑκάστης, μενόντων 

δὲ τῶν πυϑμένων αὐταῖς, ἡμίσεια τῆς ξυμφορᾶς ἢ 
δύναμις. ἀνάληψιν γὰρ ἔτι μετ᾽ εὐπετείας ἴσχει. τὸ 
δὲ δὴ σάρκας ὀυτοῖς συνδοῦν, ὅπότε νοσήσῃ, καὶ 

μηκέτι αὖ τὸ ἐξ ἐκείνων ἅμμα καὶ νεύρων ἀποχωρι- 
ζόμενον, ὀστῷ μὲν τροφὴν, σαρκὶ δὲ πρὸς ὀστοῦν 
γίγνηται δεσμὸς, ἀλλ᾽ ἐκ λιπαροῦ καὶ λείου καὶ γλίο- 
χρου, τραχὺ καὶ ἁλμτρὸν αὐγρμῆσαν ὑπὸ κακῆς δὲ 
ατης γένηται" τότε ταῦτα πάσχον πᾶν τὸ τοιοῦτον», 
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καταψύχεται μὲν αὐτὸ πάλιν ὑπὸ τὰς σάρκας καὶ 
τιὶ νεῦρα, ἀφιστάμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν" αἱ δ᾽ ἐν τῶν 
ῥιζῶν ξυνεμπίπτουσαν τά τὸ γεῦρα γυμνὰ καταλεί- 
πουσι καὶ μετιὰ ἅλμης. αὗται δὲ υεῦδον εἰς τὴν τοῦ 
αἵματος φορὰν ἐμπεσοῦσαι, τὰ πρόσϑεν ῥηϑέντα 
νοσήματα, πλείω ποιοῦσι. γαλεπῶν δὲ τούτων περὶ 
τὰ σώματα παϑημάτων γιγνομένων, μεέξζω ἔτε γέγνε- 
ται τὰ πρὸ τούτων" ὅταν ὀστοῦν, διὰ πυκνότητα 
σαρκὸς, ἀναπνοὴν μὴ λαμβάνον ἱκανὴν, ὑπ εὐρῶτος 
μι ϑώ .: σφακπελ ἰσαν, μὴτε τὴν τροφήν" κατοῖ- 

δέχηται" πάλιν τὸ αὐτὸ εἰς ἐκείνην ἐγαντίως ἴῃ »"" 

γόμενον, ἢ δ᾽ εἷς σάρκας" σὰρξ δὲ εἰς αἷμα ἐμπές- 
ατουσα, τραχύτερα πάντα τῶν πρόσϑεν τὰ νοσήμα- 
τὰ ἀπεργάζηται. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων, ὅταν ἢ τοῦ 
μυελοῦ φύσις ἀπὶ ἐνδείας ἤντινος ὑπερβολῆς νοσήσῃ, 
τ΄ μέγιστα καὶ κυριώτατα ποὺς ϑάνατον τῶν νοση- 
μάτων ἀποτελεῖ, πάσης ἀνάπαλιν τῆς τοῦ σώματος 

φύσεως ἐξ ἀνάγκης δυείσης. Τρίτον δ᾽ αὖ γοσημά- 
τῶν εἶδος τριχῆ δεῖ διανοεῖσθαι γιγνόμενον" τὸ μὲν, 
ὑπὸ πγε εὕματος, τὸ δὲ, φλέγματος, τὸ δὲ, χολῆς. ὃ- 

ταν μὲν γὰρ ὃ τῶν πεευμάώτων τῷ σώματι ταμίας 
πνεύμων μὴ καϑαρὰς τὸς διεξόδους παρέχη, ὑπὸ 

δευμάτων φραχϑεὶς, ἔνϑα μὲν οὐκ ἐὸν, ἔνϑα δὲ πλέ- 
ον ἢ τὸ προσῆκον πνεῦμα εἰσιὸν, τὸ μὲν οὐ τυγχά- 
γοντα ἀναψυχῆς, σήπει, τὰ δὲ τῶν φλεβῶν διαβια- 
ζόμενον, καὶ ξυ 'γεπιστρέφον αὐτοὶ, τῆ κόν τε τὸ σῶμα, 

εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ, διάφρ αγμά τε ἴσχον, ἐναπολαμ» 
βάνεται" καὶ μυρία δὴ νοσήματα ἐκ τούτων ἄλγει- 
γὰὺ μετὼ πλήϑους ἱδρῶτος ἀπείργασται. πολλάκις δ᾽ 
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ἐν τῷ σώματι διακριϑείσης σαρκὸς, πνεῦμα ἐγγενό- 
μένον, καὶ ἀδυνατοῦν ἕξω πορευϑῆναι, τὺς αὐτὰς 

τοῖς ἐπεισεληλυϑόσιν ὀδύνας παρέσχε. μεγίστας δὲ, 
ὅταν περὶ τὰ νεῦρα καὶ τὰ ταύτῃ φλεβία περιϊστὰν 
καὶ ἀνοιδῆσαν, τοὺς τε ἐπιτόγους καὶ τὰ ξυνεχῆ 1 γεῦ- 
ρᾳ οὕτως εἰς τὸ ἐξόπισϑεν κατατείνῃ τούτοις. ἃ δὴ 
καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τῆς ξυντονίας τοῦ παϑήματος, τὼ νο- 
σήματα τέταγοΐ τὲ καὶ ὁπισϑότογοι προσεῤδή θησαν. 
ὧν καὶ τὸ φάρμακον χαλεπόν. πυρετοὶ γὰρ οὖν δὴ 
τὸ τοιαῦτα γιγνόμενοι μάλιστα λύουσι. τὸ δὲ λευ- 
κὸν φλέγμα διὰ τὸ τῶν πομφολύγων πνεῦμα χαλε- 
πὸν ἀποληφϑὲν, ἔξω δὲ τοῦ σώματος ἀναπνοὰς 

ἔσχον, ἠπιώτερον μὲν, χαταποικίλλει δὲ τὸ σῶμα, 
λεύκας, ἀλφοὺς τε καὶ τὰ τούτων ξυγγενῆ νοσήματα 
ἀποτίκτον. μετὰ χολῆς δὲ μελαίνης κερασϑὲν, ἐπὶ 
τὼς περιόδους τε τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ, ϑειοτάτας οὖ- 

σας, ἔπισκε ἐδαγνγύμενον, καὶ ξυνταράττον αὐτὰς, καϑ' 
ὕπνον μὲν ἰὸν, πραὕτερον" ἐγρηγορύσι δὲ ἐπιτιϑέ- 
μένον, δυσαπαλλακτότερον. φρόσημα δὲ ἱερᾶς ὃν φύ- 
σεως, ἐνδικώτατα ἱερὸν λέγεται. φλέγμα δὲ ὀξὺ καὶ 
ἁλμυρὸν, πηγὴ πάντων γοσημείτον ὅσα γίγνεται κα- 
ταῤδοϊκά. διὰ δὲ τοὺς τόπους εἰς οὕς δεῖ παντοδα- 
ποὺς ὄντας, παντοῖα νοσήματα εἴληφεν. ὅσα δὲ 
φλεγμαίνειν λέγεται τοῦ σώματος, ἀπὸ τοῦ κάεσϑ αἱ 
τε χαὶ φλέγεσθαι, διὰ χολὴν ) ὝΣΣ πιίντα. λοαμβά- 
γουσὰα μὲν οὖν ἀναπγοὴν, ἔξω παντοὶ ἀγαπὲμ πει φυ- 
σήματα ζέουσα: "αϑειργνυμὲν ῃ δ᾽ ἐντὸς, π πυρίκαυτα 

γοσήματα πολλὰ ἐμποιεῖ, μι 7. στον δὲ, ὅταν αἵματι 
καϑαρῷ συγκπεροσϑεῖσα, τὸ τῶν ἱγῶν γέγος ἐξ τῆς 
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ἑαυτῶν διαφοῦ» τάξεως" αἵ διεσπάρησαν εἷς αἷμα, 
να συμμέτρως λεπτότητος ἴσχοι καὶ πάχους, καὶ μὴ- 
τὸ διὰ ϑερμότητα, ὡς ὑγρὸν ἐκ μανοῦ τοῦ σώματος 
ἐχρέοι, μὴτ᾽ αὖ πυκγότερον, δυσκίνητον ὃν, μόλις ἂν- 
τιστρέφοιτο ἐν ταῖς φλεψί. καιρὸν δὴ τούτων ἶνες τῇ ῃ ἢ 
τῆς φύσεως γενέσει φυλάττουσιν" ἃς ὅταν τὶς καὲ 
τεϑνεύότος αἵματος, ἐν ψύχει τὸ ὄντος, πρὸς ἀλλήλας 

ξυναγάγοι, διαχεῖται πᾶν τὸ λοιπὸν αἷμα" ἐαϑεῖσαι 

δὲ, ταχὺ μετὰ τοῦ περιεστῶτος αὐτὸ ψύχους ξυμπη- 
γηΐασι. ταύτην δὲ τὴν δύναμεν ἐχουσῶν ἐνῶν ἐν αἵ- 
ματι, χολὴ φύσει παλαιὸν αἷμα γεγονυῖα, καὶ πάλιν 

ὃδκ τῶν σαρκῶν ἐς τοῦτο τετηκυῖα, ϑερμὴ καὶ ὕγρὼ 
καὶ ολίγον τοπρῶτον ἐμπέπτουσα, πήγνυται διὰ τὴν 
τῶν ἱνῶν δύναμιν" πηγνυμένη δὲ, καὶ βίᾳ κατασβε»- 
ψυμένη χειμῶνα καὶ τρόμον ἐντὸς παρέχει. πλείων 
δ᾽ ἐπιῤῥέουσα, τῇ παρ᾽ αὐτῆς ϑερμότητι κρατήσασα 
τὸς ἴνας, εἰς ἀταξίαν ζόσασα, διέσωσε" καὶ ἐὰν μὲν 

ἱκανὴ διὰ τέλους κρατῆσαι γένηται, πρὸς τὸ τοῦ μνε- 

λοῦ διαπεράσασα γένος, καίουσα ἕλυσε τὰ τῆς ψυ- 

χῆς αὐτόϑεν, οἷον νεὼς, πείσματα, μεϑῆκέ τε ἐλευ- 
ϑέραν" ὅταν δ᾽ ἐλάττων ἢ, τό, τε σῶμα ἀντίσχη τη- 

κόμενον, αὐτὴ κρατηϑεῖσα, 1) κατὰ πᾶν τὸ σῶμα 
ἐξέπεσεν, ἢ διὰ τῶν φλεβῶν εἰς τὴν κάτω ξυνωσϑ εἴ- 
σα ἢ τὴν ἄνω κοιλίαν, οἷον φυγὰς ἐκ πόλεως στασι- 
σσάσης, ἐκ τοῦ σώματος ἐκπίπτουσα, διαρδοίας καὶ 

δυσεντερίας, καὶ τὰ τοιαῦτα νοσήματα πάντα πα- 

ρέσχετο. τὸ μὲν οὖν ἐκ πυρὸς ὑπερβολῆς μάλιστα 

τοὐῆσαν σῶμα, ξυνεχῆ καύματα καὶ πυρετοὺς ἄπερ-" 
γάζεται" τὸ δ᾽ ἐξ ἀέρος, ἀμφημεριγοὺς" τριταίους δ᾽ 

- 



Ῥος.ἃ, ΤΙΜΑΕΥΘ, 97 

ὕδατος, διὰ τὸ νωϑέστερον ἀέρος καὶ πυρὸς αὐτὸ εἷ- 

ναι. τὸ δὲ γῆς, τετάρτως ὃν γωϑέστατον τούτων, ἐν 
τετραπλασίαις περιόδοις χρόνου καϑαιρόμενον, τε- 
ταρταίους πνρετοὺς ποιῆσαν, ἀπαλλάττεται μόλις, 
ἹΚαὺὶ τὰ μὲν περὺ τὸ σῶμα γοσήματα ταὑτῃ ξυμβαΐ- 
γεν γιγνν όμενα. τὶ δὲ περὶ ψυχὴν, διὰ σώματος ἕξιν, 
τῇδε. γόσον μὲν δὴ ψυχῆς, ἄνοιαν συγχωρητέον. δὺο 
δ᾽ ἀνοίας 7ένη" τὸ μὲν, μανίαν" τὸ δ᾽ ἀμαϑίαν. 
πᾶν οὖν ὃ, τι πάσχων τὶς πάϑος, ὁπότερον αὐτῶν 

ἴσχει, νόσον προσρητέον. ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας ὑπερ- 

βαλλούσας, τῶν νόσων μεγίστας ϑετέον τῇ ψυχῇ. πδ- 
ριχαρὴς γὰρ ἄνϑρωπος ὧν, ἢ καὶ τἀναντία ὑπὸ λύ- 
σης πάσχων, σπεύδων τὸ μὲν ἑλεῖν ἀκαίρως, τὸ δὲ 
φυγεῖν, οὔτε δρᾷν οὔτε ἀκούειν ὀρϑὸν οὐδὲν δύνα- 
ται, λυττᾷ δὲ, καὶ λογισμοῦ μετασχεῖν ἡκισται τότξ 
δὴ δυνατύς. τὸ δὲ σπέρμα ὅτῳ πολὺ καὶ ῥυῶδες πε- 
ρὲ τὸν μυελὸν γίγνεται, καὶ καϑαπερεὶ δένδρον πο- 
λυχκαρπότερον τοῦ ξυμμέτρου πεφυκὸς ἢ, πολλὲς μὲν 
καϑ' ἕκαστον ὀδύνας, πολλὰς δ᾽ ἡδονὰς κτώμενος ἐν 
ταῖς ἐπιϑυμίαις καὶ τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα τόκοις, 

ἐμμανὴς τὸ πλεῖστον γιγνόμενος τοῦ βίου, διὰ τὰς 
μεγίστας ἡδονὰς καὶ λύπας γοσοῦσαν καὶ ἄφρονα 

ἔσχων ὑπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν, οὐχ ὡς νοσῶν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἑκὼν κακὸς, κακῶς δοξάζεται. τὸ δὲ ἀληϑὲς, 
ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκολασία, κατὰ τὸ πολὺ μέρος, 
διὰ τὴν ἑγὸς γένους ἕξιν, ὑπὸ μανότητος ὀστῶν ἐν 
σώματι ῥυώδη καὶ ὑγραίνουσαν, νόσος ψυχῆς γέγο- 
ψε, χαὶ σχεδὸν δὴ πάντα ὅπόσα ἡδονῶν ἀκρατία καὺ 
ὄνειδος, ὡς ἑκόντων λέγεται τῶν κακῶν, οὐκ ὀρϑῶς 

τε Ἔνι τι}. ᾳ 
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ὀνειδίζεται. πακὸς μὲν γὸρ ἑχὼν οὐδείς " διὰ δὲ πο- 
γνηρὰν ἕξιν τινὰ τοῦ σώματος καὶ ἀπαίδευτον τρο- 
φὴν, ὁ κακὸς γίνεται κακός, παντὲ δὲ ταῦτα ἐχϑρὼ, 

καὶ κακόν τὸ προσγίγνεται. καὶ πάλιν δὴ. τὸ περὶ 
τᾶς λύπας ἢ ψυχὴ κατὰ ταῦτα διὰ σῶμα πολλὴν 
ἰσχει κακίαν. ὅπου: γὰρ ἂν οἵ τῶν ὀξέων καὶ τῶν ἃ- 
λυχῶν φλεγμάτων καὶ ὅσοι πιπροὶ καὶ χολώδεις χυ- 
μοὶ κατιὰ τὸ σῶμα πλανηϑέντες, ἕξω μὲν μὴ λάβωσιν 
ἀναπρΡοὴν, ἐντὸς δὲ εἱλούμενοι, τὴν ἀφ᾽ αὑτῶν ἀτμέα 
δα τῇ τῆς ψυχῆς φορᾷ συμμέξαντες, ἀγαπερασϑῶσι, 
παντοδαπὰ γοσήματοι ψυχῆς ἐμποιοῦσι, μᾶλλον καὶ 
ἧττον, καὶ ἐλάττω καὶ πλείω. πρός τε τοὺς τρεϊς τό- 
ποὺς ἐνεχϑέντα τῆς ψυχῆς, πρὸς ὃν ἂν ἕχαστον αὖ- 

τῶν προσπέπτῃ, ποιπκίλλη μὲν εἴδη δυσκολίας καὶ 
δυσθυμίας παντοδαπὰ, πουρίλλη δὲ ϑρασύτητός τὲ 
κοιλ δειλίας " ξτι δὲ } λήϑης ἅμα καὶ δυσμαϑίας. πρὺς 
δὲ τούτοις, ὅταν οὕτω κακῶς. ῬΑ ΕΝ να, πολετεῖαν 

κακαὺ καὶ λόγου κατὰ πόλεις ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ λε- 

χϑῶσιν, ἔτι δὲ μαϑήματα μηδαμῆ τούτων ἰατρικὰ 
ἐκ γέων μαγϑάνηται, ταύτῃ κακοὶ πάντες οὗ κακοὶ 
διὰ δύο ἀκουσιώτατα γιγνόμεθα. ὧν αἰτιατέον μὲν 
τοὺς φυτεύοντας ἀεὶ, τῶν φυτευομένων μᾶλλον, καὺ 
τοὺς τρέφοντας, τῶν τρεφομέγων" προϑυμητέον μὴν, 

ὅπῃ τὶς δύναται, καὶ διὰ τροφῆς καὶ δ ἐπιτηδὲ υμά- 
τῶν, μαϑημότ Ω» 18 » φυγεῖν μὲν κακίαν, τοὐναντίον 
δὲ ἑλεῖν. ταῦτα μὲν οὖν δὴ τρύπος ἄλλος λόγων. Τὸ 
δὲ τούτων ἀντίστροφον αὖ, τὸ περὶ τις τῶ» σωμά- 

των καὶ διανοήσεῶν εάν ἀριὸ ς αὐτέαις σώζεται, 
πάλιν εἰκὸς καὶ πρέπον ἐμθρηφα υήι δικαιότερον 

- 
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γὰρ τῶν ἀγαϑῶν πέρ μᾶλλον ἡ τῶν κακῶν ἴσχειν 
λόγον. πᾶν δὴ τὸ ἀγαϑὸν, καλόν. τὸ δὲ καλὸν, οὐκ 
ἀμετρον" καὶ ζῶον οὖν τὸ τοιοῦτον ἐσύμεγον, ξύμ- 

μέτρον θετέον. ξυμμέτρων δὲ τὰ μὲν σμιπρὰ διαι- 
σϑανόμενοι ξυλλογιζόμεϑα, τὰ δὲ κυριώτατα καὶ 
μέγιστα, ἀλογέστως ἔχομεν. πρὸς γὸὺρ ὑγιείας τε καὶ 

γόσους, ἀρετάς τε καὶ κακίας, οὐδεμία ξυμμετρία καὶ 
ἀμετρία μείζων ἢ ψυχῆς αὐτῆς πρὸς σῶμα αὐτό. ὧν 
οὐδὲν σκοποῦμεν, οὐδ᾽ ἐννοοῦμεν. ὅτι ψυχὴν ἰσχυρεν 
καὶ πάντη μεγάλ ἢ» ἀσϑενέστερον ἢ ἔλαττον εἶδος ὅ- 
τὰν ὀχῇ, καὶ ὅταν αὖ τοὐναντίον ξυμπαγῆτον τοὺ- 
τω, οὐ καλὸν ὅλον τὸ ζῶον. ἃ ξύμμετρον γὰρ ταὶς 
μεγίσταις ξυμμετρίαις. τὸ δ᾽ ἐναντίως ἔχον, πάντων 
ϑεαμάτων, τῷ δυναμένη ῳ καϑορᾷν, κάλλιστον καὺ 
ἐρασμιώτατον. οἵον οὗ» ὑπερσκελὲς, 2) καί τινὰ ἕτέ- 
ρὰν ὑπὲρ ἕξιν ἄμετρον ἑαυτῷ τι σῶμα ὃν, ἅμα μὲν 

οἰσχρὸν, ἅμα δ᾽ ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν πόνων πολλοὺς 
μὲν κόπους, πολλὰ δὲ σπάσματα καὶ διὰ τὴν παρο- 
φορότητα πτώματα παρέχον, μυρέων κακῶν αἴτιον 
ξαυτῷ. ταὐτὸ δὴ διανοητέον καὶ περὶ τοῦ ξυναμῳο’ 
τέρου, ζῶον ὃ ὃ καλοῦμεν" ὡς ὅταν τε ἐν αὐτῷ ψυχὴ 
κρείττων οὖσα σώματος περιϑύμως 1 ἰσχή; διασείου- 
σα πᾶν αὐτὸ ἵνδοϑεν, νόσων ἐβπύπλησι , καὶ ὅταν 
εἰς τιγὰς μαϑήσεις καὶ ζητήσεις συντόνως ἴῃ, κατα- 

τήκει" διδαχᾶς τὶ αὖ καὶ μάχας ἐν λόγοις ποιουμένη 

δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ δι ἐρίδων καὶ φιλονεικιῶν γιγνο- 
μένων, διάπυρον αὐτὸ ποιοῦσα λύει" καὶ ῥεύματα 
ἐπάγουσα, τῶν λεγομένων. ἰατρῶν. ἀπατῶσα τοὺς 
πλείστους, τἀναντία αἰτιῶσϑαι ποιεῖ. σῶμά τὸ ὅταν 

α 2 
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αὖ μέγα καὶ ὑπέρψυχρον, σμικρᾷ ξυμφυὲς ἀσϑενεῖ 
τὸ διανοίᾳ γένηται, διττῶν ἐπιϑυμιῶν οὐσῶν φύσει 
κατ᾿ ἀνθρώπους, διὰ σῶμα μὲν, τροφῆς, δια δὲ τὸ 
ϑειότατον τῶν ἐν ἡμῖν, φρονήσεως, αἵ τοῦ κρείτρ 
νος κινήσεις κρατοῦσαι, καὶ τὸ μὲν σφέτερον αὔξου- 
σαι, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς, κωφὸν χαὺ δυσμαϑὲς ἀμνῆμόν 
τε ποιοῦσαι, τὴν μεγίστην νόσον ἀμαϑίαν ἐναπερ- 
γάζονται. μία δὲ σωτηρία πρὸς ἄμφω, μὴτε τὴν ψυ- 

χὴν ἄνευ σώματος κινεῖν, μὴτε σῶμα ἄνευ ψυχῆς" 

ἵνα ἀμυνομόνω γίγνωνταν ἰσοῤῥόπω καὶ ὑγιᾶ. τὸν 
δὴ μαϑηματικὸν ἢ τινὰ ἄλλην σφόδρα μελέτην δια- 
φοέᾳ κατεργαζόμεγον, καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδο- 
τέον κίνησιν, γυμναστικῇ προσομειλοῦντα" τόν τξ αὖ 
σῶμα ἐπιμελῶς πλάττοντα, τὰς τῆς ψυχῆς ἀποδοτέ- 
ο» κινήσεις, μουσικῇ καὶ πάσῃ φιλοσοφέᾳ προσχρώ- 

μένον" εἰ μέλλοι δικαίως τὶς ἅμα μὲν καλὸς, ἅμα δὲ 
ἀγαϑὺς ὀρϑῶς κεκλῆσϑαι. κατὰ δὲ τὰ αὐτὰ ταῦτα 
καὶ τὰ μέρη ϑεραπευτέον, τὸ τοῦ σεαντὸς ἄπομιμο ὑ- 
μενον εἶδος. τοῦ γὰρ σώματος ὑπὸ τῶν εἰσιόντων 
καομένου τε ἐντὸς καὶ ψυχομένου, καὶ πάλιν ὑπὸ 
τῶν ἔξωϑεν ξηραιγομένου καὶ ὑγραινομένου, καὶ τὰ 
τούτοις ἀκόλουϑα πάσχοντος ὑπ ἀμφοτέρων τῶν κε- 
»ήσεων, ὅταν μὲν τις ἡσυχίαν ἄγον τὸ σῶμα παρα- 
διδῷ ταῖς κινήσεσι, κρατηϑὲν διώλετο- ἐὰν δὲ ἢν 
τροφὸν καὶ τιϑήνην τοῦ παντὸς προσείπομεν, μιμῆτ 
ταὶ τις, καὶ τὸ σῶμα μάλιστα μὲν μηδέποτε ἡσυχίαν 

ἄγειν ἐᾷ, κινῇ δὲ, καὶ σεισμοὺς τινὰς ἀεὶ ἐμποιῶν 
αὐτῷ διαπαντὸς, τὰς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἀμύνηται κατὼ 
φύσιν κινήσεις, καὶ μετρίως σείων, τὰ τὲ περὲ τὸ 
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σῶμα πλανώμενα παϑήματα καὶ μέρη, κατὰ ξυγγε- 
νείαις εἰς τάξιν κατακοσμῇ πρὸς ἄλληλα, κατὰ τὸν 

ποόσϑεν λόγον, ὃν περὶ τοῦ παντὸς ἐλέγομεν, οὐκ 
ἐχϑρὸν παρ᾽ ἐχθρὸν τιϑέμεγον, ἐάσει πολέμους ἐντί- 
κτεὶν τῷ σώματι καὶ νόσους, ἀλλὰ φίλον παρὰ φί- 

λον» τεϑὲν, ὑγίειαν ἀπεργαξόμενον σπεαρέξει. τῶν δ᾽ 
αὖ χιγήσεων ἡ ἐν αὐτῷ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀρίστη κίγησις 
(μάλιστα γὰρ τῇ διανοητικῇ τοῦ παντὸς κινήσει ξυγ- 
γεγὴς) ἡ ἧ δὲ ὑπ ̓ ἄλλου, χείρων. χειρίστη δὲ, ἡ κειμέ- 
γου τοῦ σώματος καὶ ἄγοντος ἡσυχίαν, δι᾿ ἑτέρων 

αὐτὸ κατὺὶ μέρη κινοῦσα. διὸ δὴ τῶν καϑέάρσεων 
καὶ ξυστάσεων σώματος, ἡ μὲν διὰ τῶν γυμνασίων, 
ὥρέστη" δευτέρα δὲ, ἡ διὰ τῶν αἰωρήσεων, κατά τὰ 
τοὺς πλοῦς, καὶ ὅπη περ ἂν ὀχήσεις ἄκοποι γίγνων- 
ται. τρέτον δὲ εἶδος κινήσεως, σφόδρα ποτὲ ἄγαγκα- 
ζομέγῳ χρήσιμον, ἄλλως δὲ οὐδαμῶς τῷ νοῦν ἔχοντι 
προσδεκτέον, τὸ τῆς φαρμακευτικῆς καϑάρσεως γι- 
γνόμενον ἰατρικόν. τὸ γὰρ νοσήματα ὅσα μὴ μεγά- 
λους ἔχει κινδύνους, οὐκ ἐρεϑιστέον φαρμακείαις. 

πᾶσα γὰρ ξύστασις νόσων τρόπον τινὰ τῇ τῶν ζώων. 
φύσει προσέοικε. καὶ γὰρ ἢ τούτων ξύνοδος ἔχουσα 
τεταγμένους τοῦ βίου γίγνεται χρόνους, τοῦ τε γέ- 
»ους ξύμπαντος, καὶ καϑ' αὑτὸ τὸ ζῶον εἱμαρμένον 
ἔχον ἕκαστον τὸν βίον φύεται, χωρὶς τῶν ἐξ ἀνάγκης 

᾿παϑημότων. τὸ γὰρ τρίγωνα εὐθὺς κατ᾽ ἀρχὰς ἑχά- 
στῶν δύναμιν ἔχοντα ξυνίσταται μέχρι τινὸς χρόνου 
δυνατὰ ἐξαρκεῖν" οὗ βίον οὐκ ἂν ποτὲ τις εἰς τὸ πέ- 

θὰν ἔτι βιῴη. τρόπος οὖν αὐτὸς καὶ τῆς περὶ τὰ γὸο- 

σήματα ξυστάσεως ἢν" ὦ ὅταν τὶς παρὰ τὴν εἴμαρ- 
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μένην τοῦ χρόνου φϑείρῃ φαρμακείαις, ἅμα ἐκ μι- 
ἰὸν Ἀλλ. Ἢ Σ κρῶν μεγάλα καὶ πολλὰ ἐξ ὀλίγων νοσήματα φιλεῖ 

Γ ΙἽ υ --ῷ τ γίγνεσθον. διὸ παιδαγωγεῖν δεῖ διαύταις πάντα τὰ 
τοιαῦτ 9.0 ὰν 7) λὴ, ἀλλ᾿ οὐ αῦτα, καϑ' ὅσον ἂν ἢ τῷ σχολὴ, ἀλλ᾽ οὐ φαρμα- 

ι Υ͂ ΄ ᾿ 

ἀευοντας κακὸν δύσκολον ἐρεϑιστέον. καὶ περὲ μὲν 
τοῦ κοιγοῦ ζώου καὶ τοῦ κατὰ σῶμα αὐτοῦ μέρους, 
᾿ τις ἂν καὶ διαπαιδαγωγῶν καὶ διαπαιδαγωγοὺμε- 

γος ὕφ᾽ αὑτοῦ, μάλιστ᾽ ἂν κατὰ λόγον ζῴη, ταῦτα λε- 

λέχϑω. τὸ δὲ δὴ παιδαγωγῆσον αὐτὸ, μᾶλλόν που 
καὶ πρότερον παρασκευαστέον εἰς δύναμιν ὅτε καλ- 

λιστον καὶ ἄριστον εἰς τὴν παιδαγωγίαν εἶναι. δὲ ἀ- 
κριβείας, μὲν οὖν περὶ τούτων διελθεῖν, ἱκανὸν ἂν 
γένοιτο αὐτὸ κοιϑ' αὑτὸ μόνον ἔργον" τὸ δ᾽ ἐν πα- 
ρὲ ὁ. κατιὶ τὶ πρόσϑεν ὃ ἑπόμενος ἄν τις, οὐκ ὅπο 

τρόπου τῇδε σκοπῶν, ὧδε τῷ λόγῳ διαπεράναιτ' ἂν, 
καϑάπερ εἴπομεν πολλάκις, ὅτι τρία ψυχῆς τριχῇ ἐν 
ἡμῖν εἴδη κατῴκισται. τυγχάνει δ᾽ ἕκαστον κινήσεις 
ἔχον. οὕτω κατὰ ταῦτα καὶ νῦν ὡς διὰ βραχυτάτων 
ῥητέον, ὅτι τὸ μὲν αὐτῶν, ἐν ἀργίᾳ διάγον, καὶ τῶν 

ἑαυτοῦ κινήσεων ἡσυχίαν ἄγον, ἀσϑενέστατον ἀνά- 
γκῃ γίγνεσθαν" τὸ δ᾽ ἐν γυμνασίοις, ἐῤῥωμενέστα- 
τον. διὸ φυλακτέον ὅπως ἂν ἔχωσι τὲς κινήσεις πρὸς 
ἀλληλα συμμέτρως. τὸ δὲ δὴ περὶ τοῦ κυριωτάτου 

“Ὁ. ὦ ο΄ ΕΝ “ - - ο 2) 

παρ ἡμῖν ψυχῆς εἴδους διανοεῖσθαι δεῖ τῇδε, ὡς ἀ- 

ρὰ αὐτὸ δαίμονα ϑεὸς ἑκάστῳ δέδωκε τοῦτο, ὃ δὴ 
φαμὲν οἰκεῖν μὲν ἡμῶν ἐπὶ ἄκρῳ τῷ σώματι, πρὸς δὲ 
τὴν ἐν οὐραγῷ συγγένειαν ὁπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρειν, ὡς 
ὄντας φυτὸν οὐκ ἕγγειον, ἀλλ' οὐράνιον" ὀρϑότατα 
λέγοντες. ἐκεῖϑεν γὰρ ὅϑεν ἡ πρώτη τῆς ψυχῆς γέν 



Ἐρ ΤΙΜΑΕΥ͂Θ. 103 

γεσις ἔφυ, τὸ ϑεῖον τὴν κεφαλὴν παὶ ῥίζαν ἡμῶν 
ἀναχρεμαννὺν, ὀρϑοῖ πᾶν τὸ σῶμα. τῷ μὲν οὖν πε- 
ρὲ τὰς ἐπιϑυμίας 1) φιλονεικέας τετηκότι, καὶ ταῦτα 

διαπογοῦντι σφόδρα, πάντα τὰ δόγματα ἀνάγκη 
ϑνητὰ ἐγγεγονέναι, καὶ παντάπασι καϑ᾽ ὅσον μάλι- 
στα δυνατὸν ϑνητῷ γίγνεσϑαι, τούτου μηδὲ σμικρὸν 
ἐλλιπεῖν, ἅτε τὸ τοιοῦτον ηὐξηκότι" τῷ δὲ περὶ φιλο- 
μάϑειαν καὶ περὺ τὰς τῆς ἀληϑείας φρονήσεις ἐ- 
σπουδαχότι, καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὑτοῦ γεγυ- 
μνασμένῳ, φρονεῖν μὲν ἀϑάνατα καὶ ϑεῖα, ἂν περ 

ἀληϑείας ἐφάπτηται, πᾶσα ἀνάγκη που" καϑ' ὅσον 
δ᾽ αὖ μετασχεῖν ἀνθρωπίνη φύσις ἀϑανασίας ἐνδέ- 
χεται, τούτου μηδ᾽ ἂν μέρος ἀπολιπεῖν. ἅτε δὲ ἀεὶ 
ϑεραπεύοντα τὸ ϑεῖον, ἔχοντά τε αὐτὸν εὖ μάλα κε- 
κοσμημένον τὸν δαίμονα ξύγοικον ἐν αὑτῷ, διαφε- 
ρόντως εὐδαΐιονα εἶναι. ϑεραπεία δὲ δὴ πάντη παν- 
τὺς μέα, τὰς οἰκείας ἑκάστῳ τροφύς καὶ κινήσεις ἄ-- 

ποδιδόναι. τῷ δ᾽ ἐν ἡμῖν ϑείῳ ξυγγενεῖς εἰσι κενή- 
σεις, αἱ τοῦ παντὸς διαγοήσεις καὶ περιφοραί. ταὺύ- 
ταῖς δὴ ξυνεπόμενον ἕκαστον δεῖ, τὰς περὶ τὴν γένε- 
σιν ἐν τῇ κεφαλῇ διερϑαρμένας ἡμῶν περιόδους ἐξ- 
ορϑοῦντα, διὰ τὸ καταμανϑάνειν τὰς τοῦ παντὸς 

ἁρμονίας τε καὶ περιφορᾶς, τῷ κατανοουμέ" τὸ 
καταγοοῦν ἐξομοιῶσαν κατὰ τὴν ἀρχαίαν φύσιν" 
ὁμοιώσαντα δὲ, τέλος ἔγειν τοῦ προτεθέντος ἀγϑρώ- 
ποις ὑπὸ ϑεῶν ἀρίστου βίου, πρός τε τὸν παρόντα 

καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον. Καὶ δὴ καὶ τὰ νῦν ἡμῶν ἐξ 
ἀρχῆς παραγγελϑέντα διεξελθεῖν περὸὲ τοῦ παντὸς 
μέχρι γενέσεως ἀγϑρωπίνης, σχεδὸν ἔοικε τέλος ἔχει». 
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τὰ γὰρ ἄλλα ὃ ζῶα ἢ γέγονεν αὖ, διὰ βραχεῶν ἐπιμνὴς- 
στέον, ὃ μή τις ἀνάγκη μηκύνειν. οὕτω γὰρ εὐμε- 
τρότερός τις αὑτῷ δόξειεν περὶ τοὺς τοὑτων λόγους 
εἶναι. τῇδ᾽ αὖ τὸ τοιοῦτον ἔστω ἀκρίς τῶν γε- 
ψομένων» ἀνδρῶν ὅσοι δειλοὶ, καὶ τὸν βίον ἀδίκως 
διῆλθον», κατὰ λόγον τὸν εἰκότα γυναῖκες μετερύον- 
1ὸ ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει. καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον δὴ τὸν 
χρόνον διὰ ταῦτα ϑεοὶ τὸν τῆς ξυγουσίας ἔρωτα ἐτὲ- 

κτήναντο, ζῶον, τὸ μὲν ἐν ἡμῖν, τὸ δ᾽ ἐν ταῖς γυναι- 
ξὶ συστήσαντες ἔμψυχον. τοιῷδε δὲ τρύπῳ. -“ποιήσαν- 
τὲς ἑκάτερον" τὴν τοῦ ποτοῦ διῤευδον: ἢ διὰ τοῦ 
πνεύμονος τὸ πόμα ὑπὸ τοὺς νεφροὺς εἰς τὴν κὺ- 
στιν ἐλϑὸν, καὶ τῷ πγεὗματ: τὸ ϑλιφϑὲν ξυνεκπέμ- 
στει, δεχάμενοι, ξυνέτρησαν εἰς τὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς 

κατὰ τὸν αὐχένα καὶ διὰ τῆς δάχεως μυελὸν ξυμπε- 
σεηγότα" ὃν δὴ σπέρμα ἐν τοῖς πρόσϑεν λόγοις εἴ- 
σομεν. ὁ δὲ, ἅτ᾽ ἔμψυχος ὧν, καὶ λαβὼν ἀναπνοὴν 
τοῦϑ᾽ ἢ περ ἀνέπνε υσε, τῆς ἐκροῆς ζωτικὴν ἐπιϑυμί- 

αν ἐμποιήσας αὐτῷ, τοῦ γεννῶν ἔρωτα ἜΕΒΕΣ 

διὸ δὴ τῶν μὲν ἀγδρῶν τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων φὺ- 
σιν, ἀπειϑές τε καὶ αὐτοκρατὲς γεγονὸς, οἷον ζῶον 

ἀννυπήκοον τοῦ λόγου, πάντων δι ἐπιϑυμίας. οἰστρώ- 
δεις ἐπιχειρεῖ κρατεῖν. αἷ δ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶν αὖ μῆ- 

τραί τὲ καὶ ὑστέραν λεγόμεναι, διὰ ταὐτὰ ταῦτα ζῶ- 
ον ἐπιϑ υμητικὸν ἐνὸν τῆς παιδοποιίας, ὅταν ἄκαρ- 
πον παρὰ τὴν ὥρων Ζρθν πολὺν γίγν ται, χαλὲ- 
πῶς ἀγανακτοῦν φέρει" καὶ πλανώμενον πάντη κα- 
τὸ τὸ οὗμα, τὺς τοῦ πνεὕματος διεξόδους ἀποφρύτ- 
τον, ἀναπνεῖν οὐκ ἐῶν, εἰς ἀπορίας τὸ ἄλλας τὰς 
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ἐσχάτας ἐμβάλλει, καὶ τόσους παντοδαπὰς ἄλλας 
παρέχεται, μέχρι περ ἂν ἑκατέρων ἡ, ἐπιϑυμία καὶ ὃ 
ἔρως ἐξαγαγόντες οἷον ἀπὸ δένδρου καρπὸν, κατα 
δοέψαντες ὡς εἰς ἄρουραν τὴν μήτραν, ἀόρατα ὑπὸ 

σμικρότητος καὶ ἀδιάπλαστα ζῶω κατασπεέραγτες, 
καὶ πάλιν διακρέναντες, μεγάλα ἐντὸς ἐκϑρέψωνται" 
καὶ μετὰ ταῦτα εἰς φῶς ἀγαγόντες, ζώων ἀποτελὲ- 

σωσι γένεσιν. γυναῖκες μὲν οὖν καὶ ϑῆλυ πᾶν οὔ- 
τῶ γέγονε. τὸ δὲ τῶν ὀργέων φῦλον μετεῤῥυϑμίξ5- 
το, ἀντὺ τριχῶν πτερὰ φύον, ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνδρῶν, 
κούφων δέ" καὶ μετεωρολογικῶν μὲν, ἡγουμένων δὲ 
δὲ ὄψεως τὰς περὶ τούτων ἀποδείξεις βεβαιοτάτας 

εἶναι, δι εὐήθειαν. τὸ δ᾽ αὖ πεζὸν καὶ ϑηριῶδες γέ- 

γονεν ἐξ: τῶν μηδὲν προσχρωμέγων φιλοσοφίᾳ, μηδὲ 
ἀϑθϑρούντων τῶν περὶ τὸν οὐταγὸν πέρι μηδὲν" διὰ 
τὸ μηκέτι ταῖς ἐν τῇ κεφαλῇ χροῆσϑαι περιόδοις, ἀλ- 
λὰ τοῖς περὲ τὰ οτήϑη ψυχῆς ἡγεμόσιν ἕπεσϑαι μέ- 
ρεσιν. ἐκ τούτων οὖν τῶν ἐπιτηδευμάτων, τά τῆ 
πρόσϑια κῶλα καὶ τιὺς κεφαλος εἰς γὴν ἑλκόμενα, 
ὑπὸ ξυγχγενείας, ἡρεισαν" προμήκεις τε καὶ παντοίας 
εύχον τὰς χϑρρυφὺς, ὁπὴ συνεϑλίφϑησαν ὑπὸ ἀργί- 

ας ἑκάστων αἵ περιφοραί. τετράπουν τε τὸ γένος 

αὐτῶν ἐπ ταύτης ἐφύετο καὶ πολύπουν τῆς προφώ- 
σεως θεοῦ βάσεις ὑποτιϑέντος πλείοις τοῖς μᾶλ- 
λον ἄφροσιν, ὡς μᾶλλον ἐπὶ γὴν ἕλκοιντο. τοῖς δ᾽ 
ἀφρονεστώτοις αὐτῶν τούτων, καὶ παντάπασι πρὸς 
γῆν πᾶν τὸ σῶμα ξατατεινομένοις, ὡς οὐδὲν ἔτι πο- 
δῶν χρείας οὔσης, ἄποδα αὐτὰ καὶ ἰλυσπώμενα ἐπὸ 
γῆς ἐγέννησαν. τὸ δὲ τέταρτον γένος ἔνυδρον γὲγο- 
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»εν, “ἐκ τῶν μάλιστα ἃ ἀνοητοτάτων καὶ ἀμαϑεστάτων. 
οὖς οὐδ᾽ ᾿ἀναπνοῆς καθαρᾶς ὅτε ἠξέωσαν οἵ μετα- 
πλάττοντες, ὡς τὴν ψυχὴν. ὑπὸ πλημμελείας πάσης 
ἀκαϑάρτως ἐχό γτων, ἀλλ ἀντὶ λεπτῆς καὶ ψαθ ἀρ οι , 
ἀναπνοῆς ἀέρος, εἰς ὕδατος ϑολερὰν καὶ βαϑεῖ ἴα» ἔ- 
σὰν ἀγάπνευσιν. ὅϑεν ἰχϑύων γένος καὶ τὸ τῶν 
ὀστρέων, ξυναπάντων τε ὥσα δνυδρα γέγογε, δίκη 
ἀμαϑέας ξοχάτης, ἐσχάτας οἰκήσεις εἰληχότων. καὶ 
πατὰ ταῦτα δὴ πάντα τότε χαὶ νῦν διαμείβεται τὰ 
ζῶσι εἰς ἄλληλα, νοῦ καὶ ἀνοΐας ἄποβι ὑλῇ καὶὺ κτήσει 
μεταβαλλόμενα. Καὶ δὴ καὶ Τέλος 7σεξ οὲ τοῦ παντὸς 
γὺν "δὴ τὸν λόγον φῶμεν ἡμῖν ἔχειν. ϑνατὸ γὼρ 
καὶ ἀϑάνατα ζῶα λαβὼν, καὶ ξυμπληρωϑεὶς δὸς ὃ 
κόσμος, οὕτω ζῶον ὁρατὸν, τὰ ὁρατὰ Ἔξριξχονς εἰ- 
ὧν τοῦ γοητοῦ ϑεοῦ, αἰσϑητὸς, μέγιατος παὶ ὄρι- 
στος, πάλλιστός τὸ καὶ τελεώτατος γέγονεν, εἷς οὔρα- 
νὸς ὅδε, μογογεγὴς ὦν. 

ὲ 



. 
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4“ αν ΔΟΚΟΡΡῳ 

ΣΕΡΙΨΥΧΩΑΣΚΟΣΜΟΩ 

ἘΣ ὌΨΙΣ Σ. 

“Π ἼΜΙΑΙΟΣ ὃ “Μοκρὸς τάδε ἔφα" δύο αἰτίας εἶμεν 
τῶν συμπάντων" νόον μὲ», τῶν κατὰ λόγον γιγνο- 
μένων" ἀνάγκαν δὲ, τῶν βέᾳ καττὰς δυνάμεις τῶν 
σωμάτων. τουτέων δὲ, τὸν μὲν, τὰς τὰἀγαϑῶ φύσιος 

εἶμεν, ϑεόν τε ὀνυμαίνεσθαι, ἄρχάν τε τῶν ἀρίστων" 
τὰ δ᾽ ἑπόμενά τε καὶ συναΐτια, εἰς ἀγνάγκαν ἀνάγε- 
σϑαι. τὰ δὲ ξύμπαντα, ἰδέαν, ὕλαν, αἰσϑητώ» τε, 

οἵον ἔκγονον τουτέων. καὶ τὸ μὲν, εἶμεν ἀγένατόν 

τε καὶ ἀκίνατον, καὶ μένον τε, καὶ τᾶς ταὐτῶ φύσιος, 
γοατόν τε καὶ παράδειγμα τῶν γεννωμένων, ὁκόσα 
ἐν μεταβολᾷ ἐντί. τοιοῦτον γάρ τὸ τὰν ἰδέαν λὲγε- 
σϑαΐ τὲ καὶ νοεῖσθαι. τὰν ὃ᾽ ὕλαν, ἐκμαγ εἴον καὶ 

ματέρα, τιϑάγναν τε καὶ γεννατικὰν εἶμεν τᾶς τρίτας 
οὐοίας. δεξαμέναν γὼρ τὰ ὁμοιώματα εἰς ἑαυτὸν, 
καὶ οἷον τ μον υον ἀποπομοη πάντα τὰ γεν» ἀ- 

ματα. ταῦταν δὲ τὰν ὕλαν ἀΐδιον μὲν ἔφα, οὐ μὼν 



408 ΤΙΜΑΕΙ͂ ΠΟΘᾺΙ δ.ς ἅ, 
ἀκένατον " ἄμορφον δὲ καϑ' αὑτὰν καὶ ἀσχηματιο 
στο», δεγομέναν δὲ πᾶσαν μορφάν. τὰν δὲ περὶ τὸ 
σώματα, μεριστὰν εἶμεν, καὶ τᾶς ϑατέρω φύσιος. 
ποτα γθοοῦρνει δὲ τὰν ὕλαν, τύπον καὶ χώραν. δύο 
ὦ» αἵδε κἀἃ ἀρχαὶ ἐναντίαι. ὧν τὸ μὲν εἶδος λόγον ἢ ἔχει 
ἀῤῥενός τὲ καὶ πατρός" ἁ δ᾽ ὕλα, ϑήλεός τὲ καὶ 
ματέρος. τρέτω δὲ εἶναι, τὰ ἐξ τούτων ἕμγονα, τρία 
δὲ ὄντα, τρισὶ γνωρίξεσθαι" τὰν μὲν ἐδέαν, γόον 
κατ ἐπιστάμαν" τὸν δ᾽ ὕλαν, λογισμῷ εν τῷ 
μη] πῶ κατ εὐϑυωρίαν γοεῖσθαι, ἀλλὰ κατ᾽ ἀναλο- 
γίαν. τὰ δ᾽ ἀπογεγνάματα, αἰσϑήσει καὶ δόξι. πρὶν» 
ὧν ὡραντὸν γενέσϑαε, λόγῳ ἤστην ἰδέα τὸ καὶ ὕλα, 

ὁ ϑεὸς δωμιουργὸς τῷ βελτίονος. ἐπεὶ δὲ τὸ 
ῥύτερον κάῤῥον ἐστὶ τῷ »ϑοτε ιν καὶ τὸ τετα- 
» ποὸ τῷ ἀτάώκτω, ἀγαθὸς ὧν ὃ ϑεὸς, ὁρῶν τὸ 

τῶν ὕλαν δεχομέναν τῶν ἰδέυν καὶ ἀλλοιουμέναν, 
“ἌΡΕΙ ΤΩΣ μὲν, ἀτάκτως δὲ, ἐδεῖτ᾽ εἰς τάξιν αὐτὸν ἃ- 
γε», Χ6Σ ἐξ ἀορίστων μεταβολῶν, εἰς ὡρισμέναν Κρι- 
ταυτῶσαι" ἵν᾽ ὁμόλογοι ταὶ διακρίσιες τῶν σωμά- 
το ἀλη ν καὶ μὴ κατ αὐτόματον τροποἰς “δέ- 
χοιγτο. ἔποΐησεν ὧν τόνδε τὸν κόσμον ἐξ ἁπάσας 
τᾶς ὕλας, ὅρον αὐτὸν κατασχενάξας τῶς τῶ ὄντος 
φύσιος, διὰ τὸ πάντα τἄλλα ἐν αὑτῷ περιένε», ἕνα, 
μόνο γενῆ, τέλειον, ἔμψυχόν τε καὶ λογιὼδὺ" (χρέσ- 
σονα γὰρ τάδε ἀψύχω καὶ ἀλόγω ἐστόν) καὶ σφαι- 
θοε! εδὲς σῶμα" τελειότερον “7ὰρ τῶν ἄλλων σχημά- 
τῶν ἣν τοῦτο. δηλούμενος ὦ ὧν ἄριστον. γένναμα ποι- 
ΕἾ», τοῦτον ἐποίει ϑεὸν νη μάμς οὕπογαι φϑαρη- 
σόμενον ὑπ᾽ ἄλλω αἰτίω, ἔξω τῷ αὐτὸν συντςε ὁταγμέ- 

Ν 
τἀν 

0), 
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ψω ϑεῶ, εἴποκα δήλετο αὐτὸν διαλύεν. ἀλλ΄ οὐ γοὶρ 
τὰγαϑ ἐστιν ὁρμᾷν ἐπὶ φϑορὼν γενγάματος καλλί-, 
στω. διαμένει ἄρα, τοιόσδε ὧν, ἄφϑαρτος καὶ ἀνῶ- 
λεϑρὸς καὶ μακάριος. κράτιστος δ᾽ ἐστὶ γεννατῶν, 

ἐπεὶ ὑπὸ τῷ κρατίστω αἰτέω ἐγένετο, ἀφορῶντος οὐκ 
εἰς χειρόκματα παραδείγματα, ἀλλ᾽ εἰς τὰν ἰδέαν καὶ 
ἐς τὸν γοατιὺὺν οὐσίαν" πόϑ' ἄνπερ τὸ γενγώμενον 
ἀπακριβωϑὲν, κἀλλιστόν τε καὶ ἀπαρεγχείρητον γί- 
γνεται. τέλειος δ᾽ ἀεὶ κατὰ τὸ αἰσϑητά ἐστιν, ὅτι 
καὶ τὸ παράδειγμα τῆνο αὐτοῦ περιέχον πάντα τὰ 
νοατιὶὶ ζῶα ἐν αὑτῷ, οὐδὲν ἐκτὸς ἀπέλιπεν ἄλλο, ὕρος 
ὧν νοατῶν παντελὴς, ὡς δδς ὃ κόσμος αἰσθητῶν. 

στερεὸς δὲ ὧν, ἁπτός τε καὶ ὁρατὸς, γᾶς μεμόρακτοι, 
πυρός τε καὶ τῶν μεταξὺ ἀέρος καὶ ὕδατος. ἐκ παν- 

τελέων δὲ συνέστακε σωμάτων, τάπερ ὅλα ἐν αὐτῷ 
ἐντὶ, ὡς μὴ ποκα μέρος ἀπολειῳϑῆμεν ἐκτὸς αὐτῶ" 
ἕνα ἢ αὐταρκέστατον τὸ τῶ παντὸς σῶμα, ἀκήρατον 

τῶν ἐκτὸς κηρῶν. οὐ γὰρ ἦν δίχα τουτέων ἄλλα, καὶ 
τῶν ἐντός. τὰ γὰρ καττὼν ἀρίσταν ἀναλογίαν συ»- 

τεϑέντα ἐν ἰσοδυναμίᾳ, οὔτε κρατεῖ ἀλλήλων ἐκ μέ- 
θξος, οὔτε κρατέεται" ὡς τὰ μὲν, αὔξαν, τὰ δὲ φϑί-. 

σιν λαμβάνεν" μένει δ᾽ ἐν συναρμογᾷ ἀδιαλύτῳ 
κατὰ λόγον ἄριστον. τριῶν γὰρ ὡντινωνοῦν ὅρων 
ὅταν καὶ τὰ διαστάματα καττὸν αὐτὸν ἐστάϑη λό- 
γον ποτ᾿ ἄλλαλα, τότε δὴ τὸ μέσον δυσμῶ δίκαν ὅ- 
ρήμεϑα ποττὸ πρᾶτον ὕ, τι περ τὸ τρίτον ποττ αὖ- 
τό" κἂν πάλιν καὶ παραλλὰξ κατ ἐράρμοσιν τόπων 
καὶ τάξιος, ταῦτα δ᾽ ἀριϑμήμεναι μὴ μετ ἰσοκρα- 
τείας, ἀμάχανον παντί" εὖ δ᾽ ἔχει καὶ καττὸ σχῆμα 
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καὶ καττὰν κίνασιν. καϑ' ὃ μὲν ΨΟΣΟΝ ὃν, ὡς ὅμοι- 

ὁ» αὐτὸ αὑτῷ, πάντα εἶμεν, χαὺ πάντα τἄλλα ὃ ὁμο- 
γενέα σχήματα χωρεῖν δύνασθϑαν" παϑὰν δὲ ἐγκὺ 

κλιον μεταβολὰν ἀποδιδὸν δι αἰῶνος. μόνα δὲ ἃ 
σφαῖρα ἐδύνατο καὶ ἀρεμέουσα καὶ κιγουμένα ἐν τῷ 
αὐτῷ συναρμόσεν χώρᾳ, ὡς μὴ ποκὰ ἀπολιπεῖν, μὴτϑ 
λαιιβϑάνεν ἄλλον τόπον», τῷ ἐκ μέσου ἴσον εἶμεν πάγν-. 
τα. λειότατον δ᾽ ὃν ποῖ ἀκρίβειαν καττὰν ἐκτὸς 
ἐπιφώνειαν, οὐ ποτιδέεται ϑνατῶν ὀργάνων, ἃ διὰ 
τὺς χερείας τοῖς ὄλλοις ζώοις ποτάἀρτηταξ τε καὶ διῶ 

κται. τῶν δὲ τῶ κόσμω ψυχὰν μεσόϑεν ἐξάννας ἐπ᾽ 
γαγεν ἔξω, περικαλύψας αὐτὸ ὅλον αὐτῷᾷ, κρᾶμα αὖ-᾿ 
τὸν κερασάμενος ἔς τε τᾶς ἀμερίστω μορφᾶς καὶ τᾷς 
μεριστᾶς οὐσίας" ὡὧὡς ἕν πρᾶμα ἐκ δύο τουτέων εἶς 

μὲν" ᾧ ποτέμιξε δύο δυνάμεις, ἀρχὰς κινασίων, τᾶς 
τε ταὐτῷ καὶ τᾶς τῶ ἑτέρω. α' καὶ δύσμικτος ἢ ἕασσα, 
οὐκ ἐκ τῷ ῥάστω συνεπκέρνατο. λόγοι δ᾽ οἵδε πάντες 
ἐντὲ καὶ ἀριϑμὼς ἁρμονικὼς δθγκεδ μενον" ὡς 

λόγως κατὰ μοῖραν ἀνὰ μέ σποττ' ἐπιστάμαν, ὡς 
μὴ ἀγνοεῖν ἐξ ὧν ἃ ψυχὰ κὰὶ δι ὧν συγνεστάκει. ἂν 
οὐχ ὑστέραν τς σωματικὰς οὐσίας συνετάξατο ὃ 

ϑεὸς, ὥσπερ λέγομες ἄμμες, (πρότερον γὰρ τὸ τι- 
μιώτερον καὶ δυνάμει καὶ χρόνῳ) ἀλλὰ πρεσβυτέραν 
ἐποίει, μίαν ἀφαιρέων τὸν πρῶταν »ϑμόϑων οὖσαν 
τεττύρων, ποτὶ ὑκτὼ δεκάσι καὶ τρισὶν ἑκατοντάσι. 
ταύτας δὲ τὰν τε διπλασίαν καὶ τριπλασίαν ὅᾷον 
συλλὸ) γέξασϑαι, ἑσταμένω τῶ πρότω. δεῖ δ᾽ εἰμέν 
πῶς πάντας σὺν τοῖξ᾽ πληρώμασι καὶ τοῖς ἐπογόδοις 
ὄρους ς΄ καὶ λ΄. τὸν δὲ σύὑμηταγτὰ ἀριϑμὸν γενέσϑαν 
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μυριάδας ια΄, καὶ τεττύρων χιλιάδων ἑξακοσίων ςε 
ταὶ δὲ διαιορέσιες αὗται ἐντὶ, μυριάδες ια΄ δὶ ςε΄, τὼν 
μὲν οὖν τῶ ὕλω ψυχὰν τοῦτά πως διεῖλε.΄ Θεὸν δὲ, 
τὸν μδὲ αἰώνιον γόος ὅ ὑρῆ μόγος τῶν ἁπάντων ἄρχα- 
γὸν καὶ γενξ ὅτοα τουτέων - τὸν δὲ γερὸ»: ὄψει 
ὁρέομες, πόσμον τε τὐνδε καὶ τὰ μέρεα αὐτῶ ὅχόσα 
ὡρώνια ἐντί,. τάπερ αἰϑέρια ὄντα, διαιρετὰ δίχα" 
ὡς τὰ μὲν, τὰς ταὐτῷ φύσιος εἶμεν" τι δὲ, τῶ ἕτε- 
θω, ὧν τὰ μὲν, ἔξωϑεν ἄγει πάντα ἐν αὐτοῖς τιὰ ἐν- 
τὸς, ἀτί ἀγατολᾶς ἐπὶ δύσιν τὸν καϑ' ἅπαν γένασι»- 
τὰ δὲ τὸς τῷ ἑτέρω, ἐντὸς ἀπὸ ἑσπέρας, τὰ ποϑ᾽ ἕω 
μὲν ἐπαναφερόμενά τὸ καὶ καϑ' αὑτὸ πιγεόμενα. 
συμπεριδινέδται δὲ κατὶὼ συμβεβηκὸς τῷ ταὐτῷ φο- 
ρᾷ, πράτος ἐχοίσᾳ ἐν κόσμω κάῤῥον. ἃ δὲ τῷ ἑτέρω 
φορί, μεμερισμένα: καϑ' ἁρμονικὼς λόγως, ἐς ἑπτὶ 
πύκλως συντέτακται. ἃ μὲν ὧν σελάγνα 1 ποτιγειοτάτα 
ἕασσα ὃ ἔμμηνον τὰν περίοδον ἀποδίδωτι" ὃ δ᾽ ἅλιος 
μετὰ ταῦταν ἐγιαυσιαΐέο) χρόγῳ τὸν αὑτῷ κύκλον ἐχ- 
τελεῖ. ἐδ δ᾽ ἰσόδρομοι ἀελίῳ ἐντὶ, ρμᾶ τὸ καὶ 
Ἥρας" τὸ , Ἀφροδίτας καὶ Φωσφόρον. τοὺ πολλοὶ 
καλέογτι. νομῆς γὰρ καὶ πᾶς ὅμ ιλος οὐ σοφὸς τὰ 
σερὶ τὸν ἱερὰν ἀστρονομίαν ἐντὶ, οὐδ᾽ ἐπιστάμων 
πὐκιολῶν τῶν ἑσπερίων καὶ ἑῴων. “ὃ γὼρ αὐτὸς, πό- 
κα μὲν ἕσπερος γὶγν δται ,ὁπόμενος τῷ ἁλίῳ τοσοῦτον 
ὁχόσον μὴ ὑπὸ τὰς; αὐγῶς αὐτῶ ἀφανισϑῆμεν: 'πό- 
κα δὲ, ξ ἑῶος, αἶπα προσγέηται τῷ ἁλέω, καὶ προανα- 
τέλλῃ ποῖ ὄρϑρον. φωσφόρος ὧν πολλά απις μὲν} γ»ύ- 
ζνεται ὁ τὰς ̓ἀφροδίτας, διὰ τὸ ὁμοδρομεῖν ἀλίῳ. 
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οὐχ εἷς δὲ, ἀλλὰ πολλοὶ μὲν τῶν ἀπλανίων, πολλοὶ 

δὲ τῶν πλαζομένων. πᾶς δὲ ἐγ μεγέϑει ἀστὴρ ὑπὲρ 
τὸν οριςοντα πρὸ ἀλίου προγενομέεγος, ἀμεραν ἄγ- 

γέλλει, τοὶ δ᾽ ἄλλοι τρεῖς, ᾿ρεός τὸ καὶ Διὸς καὶ 
Κρόνον, ἔχοντι δια τύάχεα καὶ ἐνιαυτὼς ἀνίσως" ἐκ- 

τέλέοντι δὲ τὸν δούμον, πεοὶ καταλάψιας ποιεύμενοι, 
φασιάς τε, καὶ κρύψιας, καὶ ἐχλείψειας, γεννῶντες ἀ- 
τρεκέας τε ἀνατολὲς καὶ δύσιας: ἔτι δὲ φάσιας φα- 
γερης ᾧ ἑῴας ἢ ἑσπερίας ἐχταλ ἕοντι ποτὶ τὸν ἅλεον, ὃς 
ἁμέραν ἀποδίδωτι τὸν ἀπ ἀνατολᾶς ἐπὶ δύσιν αὑτῷ 
δρόμον" νύκτα δὲ, τὰν ἀπὸ δύσιος ἐπε ἀνατολὰν 
κίνασιν κατ ἄλλο ποιέεται, ἀγόμενος ὑπὸ τᾶς τα ὑτῶ 
φορᾶς" ἐνιαυτὸν δὲ, καττὰν αὑτῷ καϑ' ξαυτὸν κἱ- 

γασι». ἐκ δὲ τουτέων τῶν κινασίων, δύο ἐασσᾶν, τὸν 

ἕλικα ἐκτυλίσσει, ποϑέρπων μὲν κατὰ μέαν μοῖραν 
ἐν ἁμερησίῳ γρόνῳ, περιδινεύμενος δὲ ὑπὸ τῶς τῶν 
ὕπλανέων σφαίρας, καϑ' ἑκάσταν περίοδον, ὄρφτας 
καὶ ἁμέρας. χρόνω δὲ τὰ μέρεα, τάσδε τὰς περιόδως 

λέγοντι, ἃς ἐκόσμησεν ὁ ϑεὸς σὺν κόσμῳ. οὐ γὰρ ἢν 
πρὸ κόσμω ἄστρα" διόπερ οὐδ᾽ ἐνιαυτός" οὐδ᾽ ὦ- 
ρᾶν περίοδοι, αἷς μετρέεται ὁ γεκναξὸς κόσμος οὗ- 
τος. εἰκὼν δὲ ἐστι τῷ ἀγεννάτω χρόνω, ὃν αἰῶνα 
ποταγορεύομες. ὡς γὰρ ποτ᾽ ἀΐδιον παράδειγμα τὸν 
ἰδανικὸν κόσμον ὅδε ὡρανὸς ἐγεννάϑη, οὕτως ὡς 

πιρὸς παράδειγμα τὸν αἰῶνα ὅδε χρόνος σὺν κόσμῳ 
ἐδαμιουργήϑη. Τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ ἱδρυμένα, ἑστία ϑεῶν, 
ὄρος τε ὄρφνας καὶ ἅμὲ ἐρας γίνεται" δύσιάς τε καὶ 
ἀνατολὰς γεννῶσα κατ᾽ ἀποτομὰς τῶν. δριζόντων, ὧὡξ 
τὰ ὄψει καὶ τᾷ ἀποτομᾷ τᾶς γᾶς περιγραφόμεγα. 
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πρεσβύστα δ᾽ ἐντὶ τῶν ἐντὸς ὡρανῶ σωμάτων. οὐ- 
δέ ὑὃ ᾿ 9 δένω ἤν "δὲ Ψ 32. 

ἐποκα ὕδωρ ἐγεννάϑη δέγα γᾶς, οὐδὲ μάντοι ἀὴρ, 
-Ὁ [) Ὁ . τ “ 

χωρὶς ὑγρῶ. πῦρ τὲ ἔρημον ὑγρῶ καὶ ὕλας ἃς ἐξά- 
2 ΒλῚ , τ’ ς7' 

πτοι, οὔκ ἂν διαμέγοι. ὥστε ὁΐζα πάντων καὶ βάσις 
ε , δ ΚΣ δὸς τ αν ἃ Ὁ ἀὐν Ὄπ ΨΨΝ ᾿ ΕἸ φᾷ 
ἅ γᾶ ἐρήρεισται ἐπὶ τᾶς αὐτᾶς δοπίς. ἀρχαὶ μὲν ὧν τῶν 

᾿ ε ", ς ἫΝ ο τ Υ 

γενγωμένων, ὡς μὲν ὑποκείμενον, ἁ ὑλχα" ὡς δὲ λό- 
»" ᾿ 5 δ ) 

γος μορφᾶς, τὸ εἶδος. ἅπογξ ἐγγάματα δὲ τουτέων ἐςὶ 
ς 

τιὶὶ σώματα, γιὰ τε καὶ ὕδωρ, ἀὴρ τε καὶ πῦρ. ὧν ἃ 

γένεσις, τοιαύτα. ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί" τοῦ- 

το δὲ ἐκ τοιγώγων, ὧν τὺ μὲν ὀρϑογώνιον ἰσοσκελὲς 
ς "δ. Ἢ ν 5 ᾿ - »» ᾿ " 

ἡμιτετράγωγον, τὸ δὲ, ἀνισόπλευρον, ἔχον τὰν μεζο- 
; Υ » Ε ς » ᾿ 

γα δυνάμει τριπλασίαν τὰς ἐλάσσονος. ἃ δ᾽ ἐλαχί- 
3 -- γ Ὁ ᾿ Π ι 

στὰ ἐν αὐτῷ γωνΐα, τρίτον ορϑῆς ἐστι" διπλασία δὲ 
’ «ς ᾿ ἱ 2 ᾽ ᾽ 8 . 

ταύτας, ἃ μέσα. δύο γὰρ τρίτων ἀδ᾽ ἐστίν. ἃ δὲ 
, (ὦ 2 φ ΝῚ Θ Υ͂ ΒΡ. “Ἐ 

μεγίστα ὄρϑα, ἀμιόλιος μὲν τὰς μέσας ἕασσα,, τρι- 
τ »ν »" 2 ΕῚ 

πλαυσία δὲ τὰς ἐλαχίστας. τοῦτο δ᾽ ὧν τὸ τρίγωνον, 
«ε , ἀμετρίγωγόν ἔστε;, ἰσοπλεύρῳ τοι γώνῳ, δίχα Τρ τῆν: 
μέγω καθέτω, ἀπὸ τῶς κορυφ ὅς ἐς τὰν βάσιν, ἐς ἴσα 

μέρξα. δύο ὀρϑογώνια μὲν ὧν ἐντὶ ἑκατέρῳ" ἀλλὰ 
ἐν ᾧ μὲν, ταὶ δὲο πἰξυ ταὶ περὶ τὰν ὀρϑὰν, μό- 

νὰν ἴσαι" ἐν ᾧ δὲ, ταὶ τρεῖς πᾶσαι ἄνισοι. σχὸ δλιν 

δὲ τοῦτο μὲν καλεέσϑω " κεῖνο δὲ ἀμιτετοιίάγωνονγ, 
“ς ΕΣ ᾿ ΟΊ ν Α ΠΥ ἦν ᾿ Ν Ἴ ΡΗ ͵ ἐπ ἣ ἍἋ) ἀρχά συστάσιος γίς. τὸ γὰρ τετράγωνον ἐκ τουτέων, 

ἐ ι ’ ι "Ὁ 

ὃχ τεττύρων ἡμιτετραγώγων συγτεϑειμέγον. ἐκ δὲ τῶ 
᾿ ᾿ [ὰς »Ἥ ᾿ φ 

τετροιγώνω γεννᾶσθαι τὸν κύβον, ἕδοαιότατον καὶ 
Ν »οὋ -ὦηΥὝν ΓᾺ ι κι ΒῚ ΕῚ ι 

ςαδαῖον πάντη σῶμα, ἕξ μὲν πλευρᾶς, ὀκτὼ δὲ γω- 
᾿ » ο 

γ»ἑας ἔχον. καττοῦτο δὲ, βάρ τῆνον τὸ χαὶ δυσκίνα- 
27 Ὁ ᾿ 

τον ἃ γᾶ, ἄμε τά βλητόν τε σῶμα εἰς ἄλλα, διὼ τὸ ἀ- 
κοιγώγευτο» εἶμεν τῷ ἄλλω γένεος τῶ τριγώγω. μόνα 

ΡΟ τος Ψ{Ὰ], ΗΠ 
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γὰρ ἅ γᾶ ἀΐδιον στοιχεῖον ἔχεν τὸ ἁμιτετράγ Ω70}. 
τοῦτο δὲ στοιχεῖον τῶν ἄλλων σωμώτων ἐστὶ, πυρὸς, 
(ἀέρος, ὕδατος. ἑξώκες γὰρ συντεϑέντος τῶ ἁμιίτρι- 

γώνω, τρίγων ον ἐξ αὐτῶ ἰσόπλευρον γίνεται. ἐξ ὦ ἅ 

σευραμὶς, τέσσαρας βάσιας καὶ τὰς ἴσας γωνίας ἔχοι- 
σαι, συγτέϑεται, εἶδος πυρὸς εὐκινατότατον καὶ λε- 
πτομερέστοτον. μεν δὲ τοῦτο, ὀκτάεδρον, ὀχτὼ μὲν 
ἀϑάνας, ἐξ δὲ γωγίας ἔχον, ἀέρος στοιχεῖον. τρίτον 

δὲ, τὸ εἰκου τη βο, βασίων μὲν εἴκοσι, 2.1» ᾽ δώ- 
δεκα, ὕδατος στοιχεῖον, πολυ ἐδρέστατον καὶ βαρὺ- 
τατον. ταῦτα δ᾽ ὧν ἀπὸ ταὐτῶ στοιχείω Ουχκείμεν 
γα τίς ἀλλαλὰ τρέπεται. τὸ δὲ δωδεκώεδρον εἰκόνα 

τοῦ παντὸς ἐστάσατο, ἕγγιστα σα ΜΚ Εν ἐόν. κὺρ μὲν 

ὧν διὰ τῶν λεπτομέρπιαν διὰ πάντων ἧκεν, ἀὴρ τε 
διὰ τῶν ἄλλων, ἕξω πυρός" ὕδωρ δὲ, διὰ τὰς γῶς. 

ἅπαντα δ᾽ ὧν πλήρη ἐντὶ, οὐδὲν κεντὸν ἀπολείπον- 
τα. συνάγεται δὲ τῷ περιφορᾷ τοῦ παντὸς, καὶ ἧ- 
φϑσμένα τρίβεται μὲν ἀμοιβαδὸν, ἀδιάλειπτον δὲ 
ἀλλοίωσιν ποτὶ γενέσιος καὶ φϑορὰς ἀποδίδωτι. τοὺ- 

τοῖς δὲ ποτιχρεόμενος ὃ ϑεὸς τόνδε τὸν κόσμον κατέ- 

σκεύαξεν" ἁπτὸν μὲν, διὼ τὰν γῶν" ὁρατὸν δὲ, διὰ 
τὸ πῦρ' ἀἅπερ δύο ἄκρα. δι’ ἀέρος δὲ καὶ ὕδατος 

συνεδήσατο οὐ ὰ: κρατίστῳ, ἀναλογίᾳ, ἃ καὶ αὑτὸν 
ἘῊΝ τα δ αὐτῶς κρατεόμενα συνέχεν δύναται. εἶ 

μὲν ὧν ἐπίπεδον εἴη τὸ συνδεόμενον, μέα μεσότας 
ἱχανά ἐστιν" εἰ δὲ χα στερεὸν, δύο χρηζει. δυσὶν 
ὧν μέσοις δύο ἄκρα προσαρμόξατο, ὕκως εἴη ὡς πῦρ 

ποτ ἀέρα, ἀὴρ ποτὶ ὕδωρ, καὶ ὕδωρ ποτὶ γᾶν' καὶ 
κατ΄ ἐναλλαγῶν, ὡς πῦρ ποτὶ ὕδωρ, ἀὴρ ποτὲ γᾶν" 
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καὶ ἀνάπαλιν, ὡς γᾷ ποτὺὴ ὕδωρ, ὕδωρ ποτ ἀδρύ, 

αὐ ἀὴρ ποτὶ πῦρ". καὶ κατ ἐναλλαγὰν, ὡς γᾶ ποτ᾽ 
ἀέρα, ὕδωρ ποτὶ πῦρ. καὶ ἐπεὶ δυνώμει ἴσα ἐντὶ 
πάντα, τοὶ λόγοι αὐτῶν ἐν ἰσονομίᾳ ἐντί. εἷς μὲν 
ὧν ὅδε ὃ κόσμος δαιμονίῳ δεομῷ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. 
ἕκαστον δὲ τῶν τεττόρων σωμάτων πολλὰ εἴδεα ἔχει. 
πῦρ μὲν, φλόγα, καὶ φῶς, καὶ αὐγὰν, διὼ τὸν ἄνι- 
σότητα τῶν ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν τριγ νων. κατ᾽ αὐτὸ 
τὸ καὶ ἀὴρ, τὸ μὲν, καϑαρὸν καὶ αὖον, τὸ δέ, γοτε- 

ρὸν καὶ ὁμιχλῶδες. ἔδυ τὲ, τὸ μὲν, ῥυτὸν, τὸ δὲ 

σιακτόν" ὁχόσον χιών τε καὺ πάχνα, χάλαζά τε καὶ 
κρύσταλλος. ὑγρόν τε, τὸ μὲν ὀυτὸν, ὡς μέλι, ἔλαιογ" 
τὸ δὲ, πακτὸν, ὡς πίσσα, κηρός. πακτῶ δὲ εἴδεα, τὸ 

μὲν, χυτόν: χρυσὸς, “ἄργυρος, χαλκὸς, κασσίτερος, 
μόλιβδος, σταγών" τὸ δὲ, ϑραυστόν ϑεῖον, ἀσφαλ- 
τον, νίτρον, ἅλες, στυπτηρία, λέϑοι τοὶ ὁμογενγέες. 
Ἱετὰ δὲ τὸν τῶ κόσμω σύστασιν, ζώων θνατῶν γέν- 
γασιν ἐμαχανάσατο, ἵν ἢ τέλεος, ποτὶ τὼν εἰκόνα 
παντελῶς ἀπειργασμένος. τὼν μὲν ὧν ἀνθϑρωπίναν 
ψυχὰν ἐκ τῶν αὐτῶν λόγων καὶ δυναμίων συγκερα- 
σάμενος καὶ μερέξας, διένειμε τᾷ φύσει τῷ ἀλλοιω- 

τικὰ παραδοὺς" διαδεξαμένα δ᾽ αὐτὸν ἐν τῷ ἅπερ- 

γάξεν ϑνατά τὲ καῤεἐφαμέρια ζῶα, ἃ ὧν τοὺς ψυχᾶς ἐπιρ- 

ὑύτως ἐνάγαγε, τὰς μὲν, ἀπὸ σελάνας, τὰς δ᾽, ΕΣ 

ἁλίω" τὰς δὲ, ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν πλαζομένων ἐν 
τὰ τῶ Βεῖραὶ μοέρᾳ" ἔξω μιᾶς τᾶς τῶ αὐτῶ δυνά- 
μιος, ἂν ἐν τῷ λογικῷ μέρει ἔμιξεν, εἰχόνα σοφέας 
τοῖς εὐμοιρατοῦσι. τᾶς μὲν γὰρ ἀἄγϑρωπ εἰνας ψυχᾶς 
πὸ μὲν, λογικόν ἔστι καὶ γοερὸν, τὸ δ᾽, ἄλογον καὶ 

Η ἃ 
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ΕἾ) . ᾿ -Ὁ ῖ ] ᾿ Ὁ ΩΝ »- Ὁ» 
ἄφρον. τῷ δὲ λογικῶ τὸ μὲν κρέσσον, ἐκ τᾶς ταυτῶ 
φύσιος" τὸ δὲ χέρειον;, ἐκ τὰς τῶ ἑτέρω. ἑκάτερον 
δι Χ ᾿ ΝΟ , ε . 2) ᾿ 
δὲ περὸ τὸν κεφαλὰν ἵδρυται μένον, ὡς ταλλα μέρεω 

- “-“ Ὁ ᾿ « - Γ τ ᾿ 

τὰς ψυχᾶς καὶ τῷ σώματος ὑπηρετεῖν τούτῳ, καϑὰ- 
2 Εν οἰαῦν - ω Ρ] ΌΣ 

πὲρ ὑπ αὐτῶ τῷ σκάνεος ἅπαντος. τῶ δ᾽ ἀλόγω 
᾿ ᾿ 3 2 

μέρεος τὸ μὲν ϑυμοειδὲς, περὶ τὰν καρδίαν" τὸ ὃ 
) τ χ -Ὁ ΝῚ 

ἐπιϑυματικὸν, περὸὺ τὸ παρ. τοῦ δὲ σώματος, ἀρ- 
χὰν μὲν καὶ δίζαν μυδλῶ εἰμεν ἐγκέφαλον, ἐν ᾧ ἃ α- 

5, 5 -Ὁ 4 

γομονία" ἀπὸ δὲ τούτω, ἀπόχυμα ῥεῖ διὰ τῶν γω- 
τέων σπονδύλων τὸ λοιπὸν, ἐξ ὦ εἰς σπέρμα καὶ γό- 

9 Π - 

γον μερίζεσϑα:. ὀστέα δὲ, μυελῶν περιφράγματα. 
᾿ εἰ “ 

τουτέων δὲ σκέπαν μὲν τὰν σάρκα καὶ προκάλ᾽'μμα. 
᾿ -᾿ 

συνδέσμοις δὲ ποττὰν κίνησιν τοῖς νεύροις σύνγαψε 
3: 2] { " ἵῳ 2 ἣν ὴ ἃ ν » Ὁ Υ 

τὰ ἄρϑρα. τῶν δ᾽ ἐντοσϑίων τὰ μὲν, τροφᾶς χάριν, 
᾿Ν ᾿ , σε » ᾿ - 3 τ᾿ 3 Υ 

τὸ δὲ, σωτηρίας. Κιναοίων δὲ, τῶν ἀπὸ τῶν ἐκτὸς, 
ι 9 Υ 

τὺς μὲν ἀναδιδομένας εἰς τὸν φρονέοντα τόπον, αἰ- 
ἜΣ ι ᾿ 5... ΩΣ ἀξ ι 

σϑήσιας εἰμεν" τὰς δ᾽ ὑπ ἀντίλαψιν μὴ πιπτοίσας, 
-Ὁ- ᾿ ἀγεπαισϑήτως, ἢ τῷ τὰ πάσχοντα σώματα γεωδέστε- 

“- ᾽ι -» Υ 

ρα εἰμεν, ἢ τῷ τὰς κινάσιας ἀμενηγνοτέρας γίγνεσθαι. 
! ι ΕῚ .- - ι 

ὁκόσαι μὲν ὧν ἐξιστᾶντι τὰν φύσιν, ἀλγειναὶ ἐντέ" 
᾿ “ 2 2 

ὁχόσαν δὲ ἀποκαϑιστᾶντι ἐς αὐτὸν, ἁδοναὶ ὀνυμαΐ- 
΄- ΡῚ 5 ᾿ γ 

γονται. τῶν δ᾽ αἰσϑησίων τὰν μὲν ὄψιν ἀμμιν τὸν 
ϑεὸν ἀνάψαι εἰς ϑέαν τῶν ὡρανίων, καὶ ἐπιστάμας 
ΣΤΡ ᾿ δ᾽ 3 5. ᾿ . - 5 λ 
ἀνάλαψιν: τὰν δ᾽ ἀκοᾶν, λόγων καὶ μελὼν ἀντιλα- 

᾿ ΓΞ 2} 
πτικαον ἕρυσεν" ἃς στερισκόμενος ἐκ γεγέσιος ὃ ἀνε 

ϑρώπος οὔτε λόγον ἔτι προέσϑαι δυνάσεται. διὸ καὺ 

ουγγδνεστάταν τῷ λόγῳ ταὗταν αἴσθϑασιν φαντὶ εἰ- 
ς ᾿ υν 2 μᾶν. ὁηύσα δὲ πάϑϑα τῶν σωμάτων ὀνυμαΐένεταε, 

χ ΠῚ ς ᾿ ΤΩ - ς οϑ Ὗ , Υ͂ ποτὸ τὰν «πριν κληΐίζεται, τᾷ δὲ ῥοπᾷ ποτὲ τὰν χώ- 
Φ 4 
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ραν. ἃ μὲν γὰρ ἁφοὰ Ἀἀρίνει τοὺς ζωτικὼς δυνάμιας, 
ϑερμότατα, ψυχροότατα" ξηρότατα, ὑγρύτατα" λειό- 

τατα, τραχὑτατα εἴκοντα, ἀντίτυπα" μαλακὰ, σκλη- 
βαρὺ δὲ καὶ κοῖφον ἁφιὰ μὲν προκρέίνει, λόγος 

δ᾽ δρίζει, τῷ εἰς τὸ μέσον καὶ ἀπὸ τῶ μέσω νεύσει. 
κάτω δὲ καὶ μέσον, ταὐτὸν φαντί. τὸ γὰρ κέντρον 
τᾶς σφαίρας, τοῦτό ἐστι τὸ κάτω" τὸ δ᾽ ὑπὲρ τού- 
τῶ, ὄχρι τῶς ἄδῥλρε ρείας, ἄγω. τὸ μὲν ὧν ϑερμὸν, 

λεπτομερές τὲ καὶ διαστατικὸν τῶν σωμάτων δοκεῖ 
εἶμεν" τὸ δὲ ψυχρὸν, παχυμερέστερον πόρων καὶ 
συμπιλωτικόν ἐστι. τὰ δὲ περὶ τὰν γεῦσιν ξοικδ τῷ 
ἁφᾷ. συγκρίσες γὰρ καὶ διακρίσει, ἕτι δὲ τᾷ ἐς τὼς 

πόρως διαδύσει, καὶ τοῖς σχημάτεσσιν, στρυφνὰ, ἢ 
λεῖα. ἀποτάκοντα δὲ καὶ ῥὑπτὸντὰ τὰν γλῶτταν, 
στρυφνὶὰ φαίνεται" μετριάξ ἵοντα δὲ τᾷ ῥύψει, ἁλμυ- 
θά: ἐκπυροῦντα δὲ, καὶ διαρῥέοντα τὰν σάρκα, δρι- 
μέα. τὰ δ᾽ ἐναντία, λεϊά τὸ καὶ γλυκέα, κεχύλωται. 
᾿Οσμᾶς δὲ εἴδεα μὲν οὐ κεχώρισται. διὰ γὰρ στενῶν 
πόρων διηϑεῖται, στεῤῥοτέρων ὄντων ἢ ὡς συνάγε- 
σϑαν καὶ διίστασϑαι, σάψεσι καὶ πέψεσι γᾶς τε καὶ 
χεοειδέωϊ , εὐώδεά τε καὶ δυσώδεα εἶμεν. (Φωγ δ᾽ 

ἐστὶ μὲν πλᾶξις ἐν ἄέρι, διϊκνουμένα. ποτὶ τὰν ψυχὰν 

δ των, ὧν τοὶ πόροι διήκοντι ὦ ἄχρις ἧπατος χω- 
θέοντες. ἐν τούτοις πνεῦμα, οὐ ἃ κένασις ἀκοί ἐςι. 
φων»ᾶς δὴ καὶ ἀκοῦς, ἃ μὲν, ταχεῖα, ὀξεῖα, ἁ δε βρα- 
δεῖα" μέσα δ᾽ ἃ συμμετροτάτα. καὶ ἃ μὲν πολλὰ 
καὶ κεχυμένα, μεγάλα" ἃ δὲ ὀλίγα καὶ συναγμένα, 
μικρά. ἁ δὲ “τεταγμένα ποτὲ “λόγως μωσικὼς, ἐμμε- 
λής᾽ ἃ δὲ ἀτακτός τε καὶ ἄεργος, ἐκμελὴς τε καὶ 
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ἀνάομοστος. Τέταρτόν τι γένος αἰσϑητῶν, πολυει- 
δέστατον καὶ ποικιλώτατον. δρατὰ δὲ λέγεται" ἐν ᾧ 
χρώματά τὸ παντοῖα, καὶ κεχρωσμένα μυρία. πρᾶταᾳ 

δὲ, τέττοοα" λευχὸν, μέλαν, λαμπρὸν, φοινικοῦν», 

τἄλλα γὰρ ἐκ πιργαμένων τούτων γεννᾶται. τὸ μὲν 
ὧν λευκὸν ΟΙΣΚΟΓΝΣ τὰν ὄψιν. τὸ δὲ μέλαν συγερί- 
γεν" ὅκως περ τὸ ϑερμὸν διαχεῖ τὰν ἁφὰν, τὸ δὲ 
ψυχοὸν συνάγεν δύναται" καὶ τὸ μὲν στρυφνὸν; 
συνάγεν τιὶν γεῦσιν, τὸ δὲ δριμὺ, διαιρεῖν πέφυκε. 
τρέφεται δὲ τὸ σκᾶγος τῶν ἐναερίων ζώων καὶ συγέ- 
ζεται, τὰς μὲν τροφὰς διαδιδομένας διὰ τῶν φλεβῶν 
εἰς ὅλον τὸν ὄγκον, καὶ ἐπιῤῥοών. οἷον δὶ ὀχετῶν 
ἀγομένας καὶ ἀρδομένας ὑπὸ τῶ πνεύματος, ὃ δια- 
χεῖ αὐτὸν ἐπὲ τὰ πέρατα φέρον. Ἃ δ᾽ ἀναπνοὰ γί- 
γεται, μηδενὸς μὲν κενεῶ ἐν τᾷ φὕσει ἐόντος, ἐπιῤβ- 

ὁέοντος δὲ καὶ ἑλκομένω τῷ ἀέρος ἀντὲ τῶ ἀπορδέον- 
τος διὰ τῶν ἀοράτων στομίων, δὲ ὧν καὶ ἃ νοτὶς ἐ- 

σιφαίγεται, τινὸς δὲ καὶ ὑπὸ τῷ ς φυσικᾶς ἐρᾷ ὑγμόονψ, 

τος ἀπαναλουμέτω. ἀνάγκα ὧν ἀντιχαταχϑῆμεν τὸ 
σον τῷ ἀναλωϑέντι" εἰ δὲ μὴ, κενώσιας εἶμεν. ὅπερ 
ἀμάγανον. οὐδὲ γὰρ ἔτι εἴη κασσύῤῥοον καὶ ἕν τὸ 
ζῶον, τ ον τῷ σπάνεος ὑπὸ τῷ κενῶ. ἃ δ᾽ 
ὁμοέα ὀοργανοποιία γίνεται καὶ ἐπὲ τῶν ἀψύχων, κατο 
τὸν τὰς ἀναπνοᾶς ἀναλογίαν, ἃ γὰρ σικύα καὶ τὸ 

ἤλεκτρον, εἰκόνες ἀναπγοᾶς ἐντί, δεῖ γὸὺρ διὰ τῷ σώ- 
ματος ἔξτω θύραζε τὰ πνεύματα, ἀντεπεισάγεται δὲ 
διὺ τὰς ἀναπνοῶς τῷ τε στόματι καὶ ταῖς ὁὀισίν" ἫΣ 

τα πάλιν, οἷον εἴριπος, ἀντεπιφέρεται εἰς τὸ σῶμα. 
τὸ δὲ ἀνατείνεταν καττοὶς ἐκοοάς, ἃ δὲ σιπύα, ἅπα- 



υ.ς. ἃ, ΡῈ ΑΝΙΜΑ ΜΥ͂ΝΘΡΙ. 119 

ναλωϑέντος ἀπὸ τῷ πυρὸς τῶ ἀέρος, ἐφέλκεται, τὸ 
ὑγρόν" τὰ δ᾽ ἤλεκτρον, ἐχκριϑέντος τῷ πνεύματος, 

ἀναλαμβάνει τὸ ὅμοιον σῶμα. Τροφὰ δὲ πᾶσα, ἀπὸ 

δίξας μὲν τὰς καρδίας, παγᾶς δὲ τὰς κοιλίας, ἐπάγε- 

ται τῷ σώματι" ὃ καὶ εἴχα πλείω τὰς ἀποῤδεοίσας 

ἐπώρδοιτο, αὐξα λέγεται" εἴχκα δὲ μείω, φϑίσις. ἅ 

δ᾽ ἀχμὰ, μεϑόριον τουτέων ἐστὶ, καὶ ἐν ἰσότατι ἅ- 
ποῤῥοῶς καὶ ἐπιῤῥοᾶς νοέεται. λυομένων δὲ τῶν ἀς- 
μῶν τὰς συστάσιος, αἴκα μηκέτι δίοδος ἢ ᾽,͵ πνεύματι, 

}) τροφιὰ μὴ διαδίδοται, ϑνάσκει τὸ ζῶον. πολλὰ 
δὲ κᾶρες ζωὰς καὶ ϑαγάτου αἰτίαι. ἕν δὲ γένος νύ- 

σος ὑνυμαΐνεται. τόσων δ᾽ ἀρχαὶ μὲν, αἵ τἂν πρά- 
τῷ» δυναμίων ἀσυμμετρίαι, εἴκα πλεονάζοιεν 1) ἐλ- 
λείποιεν ταὶ ἁπλαΐ δυνάμεες, ϑερμότας, ἢ ψυχρότας, 

ἢ ὑγοδτὰς, 4] ξηρότας. μετὰ δὲ ταῦτας, αἱ τῶ αἵμα- 

τος τροπαὶ καὶ ἀλλοιώσιες, ἐκ διαφϑορᾶς, καὶ αἵ 

τὰς σαρκὸς τακομέγας καχώσιες ". αἴκα καττιὶς μετα- 

βολὰς, ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἡ ἁλμυρὸν ἢ δριμὺ τροπαὶ αἵμα- 
τος, ἢ σαργὸς τακεδύνες γένοιντο. χολῆς γὰρ αἵ γ8- 

γέσιες καὶ φλέγματος, ἐνϑένδε. χυμοὶ γοοώδεες, καὶ 
ὑγρῶν σάψιες, ἀμαυραὶ μὲν, αἵ μὴ ἐν βάϑεε" χαλε- 
παὶ δ᾽ ὧν ἀρχαὶ γεγνῶνται ἐξ ὀστέων" ἀγιαραὶ δὲ, 
ἐκ μυξλοῦ ἐξαπτόμεναι. τελευταία δὲ γόσων ἐντὶ, 
πγεῖμα, χολιὶ, ΨΎΎμΟ, αὐξόμενα, καὶ εοντα ὃ εἷς 

χώρας ἀλλοτρίας, } ἢ τόπως ἐπικαιρίως. τὔχα γὰάραν- 

τικαταλαμβάνοντα τὺν τῶν χαῤῥόνων γώραν, καὶ 

ἀπελάσαντα τὰ συγγενέα, ἐδόνετης κακοῦντα τὰ σῶ- 

ματα, καὶ ἐς αὐτὰ ταῦτα ἀναλύονται. καὶ σώματος 
ὲν πάϑεα τάδε, καὶ ἐκ τῶνδε ψυχᾶς νόσοι ἐντὶ πολ- 
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λαί. ἄλλαι δ᾽ ἀλλων δυναμίων ἐντὲ" αἰσϑητικῶς 
μὲν, δυσαισϑησία" μναμονικᾶς δὲ, λάϑα" δρμητικῶς 

ι 5 ἈΝ ..:: ᾿ -"Ὁ΄ Π 

δὲ, ἀνορεξία, καὶ ἃ προπετεια " παϑητικῶς δὲ, ἄγρια 
᾽ 2 Ἃχ : 5 “ “- τ 39 

πὰάϑ εό τὸ καὶ λύσσαν οἱἰστρώδεες " λογικᾶς δὲ, ἀμα- 
9 Β) 

ϑία καὶ ἀφροσῦνα. ἀρχαὶ δὲ κακίας, ἁδοναὶ καὶ 

λύπαι, ἐπιϑυμίαι τε καὶ φόβοι, ἐξαμμέναι μὲν ἐκ 
᾿ 5 . - τ᾿ δλω» 

σώματος, ἀναχεχραμέναι δὲ τὰ ψυχᾷ, καὶ ἐξαγγελ- 
ΒῚ Κ᾿» 

λύμεναν ὀνόμασι ποικίλοις" ἔρωτες γὰρ καὶ πόϑοι, 
ΧΕΥΝ 2 

Ἱμεροὶ τε ἕκλυτοι, ὁργαΐ τὸ σύντογοι, καὶ ϑυμοὶ βα- 
“-ἄ ω , 2 

ρεῖς, ἐπιϑυμίαν τε ποικίλαι, καὶ ἀδογαὶ ἀμετροι ἐν- 
« Ὁ . 5 “ ᾿ Ἀ ͵ ἣ 

τέ, ἁπλῶς δὲ, ἀτόπως ἔχειν ποτὲ τὶ πάϑη, καὶ ἀρ- 
9 "ν 

χεσϑαι, πέρας ἀρετὰς καὶ κακίας ἐστί. τὸ γὰρ πλεο- 
ἧς Ν »Ὰ ἊΣ 5. ῳ τον ᾿ 

γνάζειν ἐν ταύταις, ἢ κάρῥυνα αὐτῶν εἶμεν, εὖ ἢ κα- 
- 2) Σ ᾽ ῃ. μά Ἃ τ διε , ἃ ΕἝἷ; , 

ὡς ἄμμε διατέϑησι. ποτὶ δὲ ταὑτας τὰς δρομὰς με- 
᾿ - Υ͂ Ἔ: Ὁ ΄ 

γάλα μὲν συνεργεῖν δύνανται αἵ τῶν σωμάτων κρά- 
ϑω. ὃχ Ἁ Φ' Ὁ Ρ] . - Π 

σίες, ὀξεῖαν ἢ ϑερμαι, ἢ ἄλλοτ ἀλλοῖαν γιγνόμεναι, 
, ͵ 

ἕς τὲ μελαγχολίας καὶ λαγνείας λαβροτάτας ἀγοισαι 
͵ ς « 7 ᾿ .ο 

ἄμμε. καὶ δευματιζόμενα μέρεα δαξασμὼς ποιοῦντι 
» ) 

καὶ μορφὰς φλεγμαινόντων σωμάτων μᾶλλον ἢ ὕγι- 
3 [Ξ »οὉ 

αὐγόντων" δὶ ὧν δυσϑυμίαι καὶ λῆϑαι, παραφρο- 
- 3 . ι 

σύναι τὸ καὶ πτοῖαι ἀπεργάζονται. ἱκανὰ δὲ τὰ ἔ- 
- χὶ ἣ -Ὁ “ἢ 

ϑεα, ἐν οἷς ἂν ἐντραφῶσι κατὰ πόλιν ἢ οἶκον, καὶ 
2 ι ᾿ 2. 

ἃ καϑ' ἁμέραν δίαιτα, ϑρύπτουσα τὰν ψυχὰν, ἢ 
ς - Ξ ΘΑ ΟΣ Π Ἃ « , ἄς Ὁ -ὉὍ 

ὁωγγῦσα ποτ ἀλκάν. ταὶ γὰρ ϑυραυλίαι, καὶ ἁπλαὺὶ 
Ἁ 7 -“ο“΄Ὃο᾿ 

τροφαὶ, καὶ τὰ γυμνάσια, καὶ τὼ ἤϑεα τῶν σννόν- 
Ἄ των, τὰ μέγιστα δύνανται ποτὶ ἀρετὰν καὶ ποτὺ κα- 

κίαν. καὶ ταῦτα μὲν αἴτια ἐκ τῶν γεγετόρων καὶ 
ὟΝ ΡῚ Υ͂ “-ὖ ᾽Ὰ 95 ς Π ε! κ᾿ ὃ 

στοιχείων ἐπάγεται μᾶλλον ἡ ἐξ ἀμεῶν, ὁτι μὴ ἀρ- 

γεία ἐστὶν, ἀφισταμένων ἁμῶν τῶν ποϑακόντων ἕο-͵ 
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γῶν. ποτὶ δὲ τὸ εὖ ἔχειν τὸ ζῶον, δεῖ τὸ σῶμα ἔχειν 
τὺς ὑπ αὐτῷ ἀρετὰς, ὑγείαν τε καὶ εὐωισϑησίων, 

ἰσχὺν τε καὶ κάλλος. ἀρχαὶ 'δὲ κάλλους, συμμετρία 

ποτὶ τ αὐτὸ τὰ μέρεα καὶ ποτὶ τὰν ψυχάν. ἃ γὰρ 
φύσις οἷον ὄργανον ἁρμόξατο τὸ σκᾶνος, ὑπακοῖόν 

τὸ εἰμεν καὶ ἐναρμόνιον ταῖς τῶν βίων ὑποϑέσεσι. δεὶ 
δὲ χαὶ τὸν ψυχὰν ῥυϑμίξεσϑαι ποτὶ τὰς ἀναλόγως 

ἀρετάς " ποτὲ μὲν σωφφοσύγαν, οἷον ποτὶ ὑγείαν τὸ 
σῶμα" ποτὶ δὲ φρόνασιν, οἷον ποτὺ εὐαισθησίαν" 
ποτὶ δὲ ἀνδρειότατα, οἷον ποτὲ ὁώμαν καὶ ἰσχύν" 
σιοτὶ δὲ δικαιοσύνγαν, οἷον ποτὶ κάλλος τὸ σῶμα. 
τουτέων δὲ, ἀρχαὶ μὲν ἐκ φύσεως" μέσα δὲ καὶ πε- 
θατὼ, ἐξ ἐπιμεῤεία, σώματός τε, διὰ γυμναστικῶς 

καὶ Ἰατρικῶς ψυχᾶς δὲ, διὰ παιδείας καὶ φιλοσο- 

φίας. αὗται γερ ταὺ δυνώμιες τρέφοισαι καὶ τογοῖ- 
σαι καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὲς διὰ πόνων καὶ 
χυμνασίων, καὶ διαίτας καϑαρότατος, ταὶ μὲν διὰ 
φαρμακειᾶν, ταὶ δὲ παιδευτικαὶ τῶν ψυχῶν, διὰ κο- 
λασίων καὶ ἐπιπλαξίων. ῥωνγνύουσι γὰρ, διὰ προ- 

τροπὰν ἐγείροισαι τὰν δρμὰν, καὶ ἐκκελευόμεναν τὸ 
ποτίφορα ποττὲ ἔργα. ἀλειπτικὰ μὲν ὧν, καὶ ἃ ταὺ- 
τα  συγγενεστάτα ἰατρικὼ, σώματα ταχϑεῖσα ϑερα- 
πεῦεν, ἐς τὰν κρατέσταν ἁρμονίαν ἄγοισα τὸς δυγά- 

Μιὰς, τύ, τὲ αἷμα καϑαρὸν καὶ τὸ πνεῦμα σύῤῥοον 
ἀπεργάζεται" ἵν᾽ εἰ καί τι νοσῶδες ὑπογένοιτο, κρά- 
τος αὐτοῦ δχοίεν ἐθῥωμέναν ταὶ δυνάμιες αἵματος 
καὶ πνεύματος. μωσικὰ δὲ, καὶ ἃ ταύτας ἁγεμὼν 
φιλοσοφία, ἐπὶ τᾷ τὰς ψυχᾶς ἐπανορϑώσει ταχϑεὺ- 

σαι ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ νόμων, ἐϑίζοντι καὶ πείϑοντι, 
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ῃ ἐγ η “- 3) Ὁ 

τιὶὶ δὲ καὶ ποταγαγκάζοντι, τὸ μὲν ἄλογον τῷ λογικῷ 
“ ΒΈ ᾿Ξ δ᾽ πο  ΦΣ ᾽ ι - ἯΚ, 

πείϑεσθαι" τῷ ἀλόγῳ ϑυμὸν μὲν πρᾶον εἶμεν, 
ἐπιϑυμίαν δὲ ἐν ἀρεμήσει" ὡς μὴ δίχα λὸγ γὲ ἐπιϑυμίαν δὲ ἐν ἀρεμήσει" ὡς μὴ δίχα λόγου κινὲξ- 

5 "4, Ὁ “Ὁ ’ Ρ.Ὶ 

σϑαι, μηδὲ μὰν ἀτρεμίζειν τῷ γῶ ἐκκαλεομένω ἢ πο- 
} ᾿ Ξ τ , ο 

τὲ ἔργα ἢ ποτὶ ἀπολαύσιας. οὗτος γάρ ἐστιν ρος 
ΡΣ 5: Ἀ ἢ 

σωφροσύνας, εὐπεἰϑειά τε καὶ καρτερία. καὶ σὺγε5 
ε : φὺν τ 

σις, καὶ ἃ πρεσβύστο φιλοσοφΐα, ἀποκαϑαφάμεναι 
ψεύδεα, ἐγέϑηκαν τὰν ἐπιστήμαν;, ἀνακαλεσάμεν » 9 

τὸν γόον ἔκ μεγάλας τὰς ἀγνοίας, χαλάσασαι ἐς ὄψιν 
-“οΣ’΄ Ζ Β. 3 2 

τῶν ϑείων" τοῖς Ἄν ΔΝ ὺν υτάρκεία 18 ποτ 
δῷ ἔχ τ Ν 
ἀνϑρώπεια καὶ συνεργίᾳ, ἐπὶ τὸν σύμμετρον βίω 
χούνον, εὔδαιμόν ἐστιν. ὅτῳ μὲν ὃ δαίμων μοῖοῦθ 
τάσδ᾽ ἔλυχε, δὲ' ὀλαϑεστάθαν δὲξ ξα»ν ἀγεται ἐπὶ τὸν 
εὐδαιμονέστατον βίον" εἰ δὲ κὰ τις σκλαρὸς καὶ ἀ- 

; { 39 ς Ὡς ΤΩ ἐῷ κ᾽ "Ὁ , 
πειϑὴς, τούτῳ δ᾽ ἑπέσθω κόλασις ἃ τ ἐκ τῶν νόμων 

Δ- Ἑ Ὁ ΑΝ 

κοὶ ἃ ἐκ τῶν λόγων σύντογα ἐπίάγοισα δείματώ τε 
Β, , Ἃ ᾿ 9. ὦ Ὀρνὰ "Υ͂ 5 ΄ 

ἐπουράνια καὶ τὰ κχϑ' αἀδεω, ὁτι κολᾶσϊες ἀπαραΐ- 
Ν ὁ τ 

τητοι. ἀπόκεινται δυσδαίμοσι νερτέροις" καὶ ταλλα 
ὅσα ἐπαινέω τὸν Ιωγνικὸν ποιητὸν ἐκ παλαιᾶς ποι- 
εὔντα τὼς ἐναγέως. ὡς γὰρ τὰ σώματα γοσώδεσι πό- 

ἜἜΞ , ᾿ , - Ἑ« . [τὴ 

καὶ ὑγιάζομες, εἴ καὶ μὴ εἴπῃ τοῖς ΥΈΓΟ ΟΥ̓ ΣΤοῖς, οὑτῶ 

τὸς ψυχὰς ἀπείργομες ψευδένι λόγοις, εἶ χὰ μὴ ἄγη: 
ται ἀλαϑέσι. λέγοιντο δ᾽ ἀναγκαίως καὶ τιμωρίαν 

ξέναι, ὡς μετενδυομέγαν τῶν ψυχᾶν, τῶν μὲν δειλῶν, 

ἐς γυναιχέα σκάνεα, ποϑ' ὕβριν ἐκδιδόμενα " τῶν δὲ 
ἈΝ Δ 

μιαιφρόνων, ἐς ϑηρίων σώματα, ποτὶ κόλασιν λά- 
ϑ.) ο , Ἂν 

γνων δ᾽ ἐς συῶν ἢ κάπρων μορφάς" κούφων δὲ καὶ 
ἱετεώρων, ἐς πτηνῶν ἀεροπόρων" ἀργῶν δὲ καὶ ἀ- 
ποάκτων, ἀμαϑῶν τε χαὶ ἀνοήτων, ἐς τὰν τῶν ἐνὺ 
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δρὼων ἰδέαν. ἅπαντα δὲ ταῦτα ἐν δευτέρᾳ περιόδῳ 
ἃ ἹΝέμεσις συνδιέκρινε, σὺν δαίμοσι παλαμναΐίοις 
γϑονίοις τε, τοῖς ἐπόπταις τῶν ἀνθρωπίνων" οἷς ὃ 
πόντων ἁγεμὼν ϑεὸς ἐπέτρεψε διοίκησιν κόσμω συμ- 
πεπληρομένω ἐκ ϑεῶν τὲ καὶ ἀνϑρώπων " τῶν τ 
ἄλλων ζώων, ὅσα δεδαμιούργηταν ποτ᾽ εἰκόνα τὰ 
ἀρίσταν εἴδεος ἀγεγνάτω καὶ αἰωγέω. 
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ἌΧ Γ οΣ 
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ΑΨ ἹΤΠ Φ  Ν ΟΣ. 

ΤΑ ΤΟΥ͂ ΖΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΚΡΙΤΙΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠῚᾺ 

ΤΊΜΑΙΟΣ, ΚΡΙΤΊΑΣ, “ΣΩΚΡΆΤΗΣ, 
ἘΡΜΟΚΡΑΤΉΣ. 

ς 

ὩΣ ἄσμενος, ὦ “Σώκρατε Ὅὰ οἷον ἐκ μακρᾶς ἀνινττε- 

παυμένος ὁδοῦ, γὺν ὄντως ἐκ τῆς τοῦ λόγου διαπο - 
θείας ἀγαπητῶς εβπι 10 ημ.:. τῷ δὲ πρὶν μὲν πάλαι 

ποτ ἔργω, νῦν δὲ λόγοις ἄρτι ϑεῷ γεγονότι, προῦσ- 

εὔχομαι, τῶν ῥηθέντων σὰ μὲν ἐρ ῥἡϑὴ ΗΝ 

σωτηρίαν ἡμῖν αὐτὸν αὐτῶν διδόναι" παρὰ μέλος δὲ 
εἶ τι περὶ αὐτῶν ἄκοντες εἴπομεν, δίκην τὴν πρέπου- 
σαν ἐπιτεϑέναι. δίκη δὲ ὀρϑὴ, τὸν πλημμελοῦντα ἐμ- 

μὲλὴ ποιεῖν. ἵν᾿ οὖν τολοιπὸν τοὺς περὶ ϑεῶν γενἕ- 
σεως ὀρϑὼς λέγοιμεν λόγους, φάρμακον ἡμῖν αὐτὸν 

τελεώτατον καὶ ἄριστον φαρμάκων ἐπιστήμην εὐχό- 
μδϑιν διδόναι προσευξάμενοι δὲ πταραδίδομεν. κειτὸ 
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τος ὁμολογίας; Κριτίᾳ τὸν ἑξῆς λόγον. ΚΡΙ͂, 4λλ᾽, 
ὦ Τίμαιε, δέχομαι μὲν ὧδε, ᾧ σὺ καταρχὸς ἐχρήσω, 
συγγνώμην αἰτούμενος ὡς περὶ μεγάλων μέλλων λέ- 
γειν, ταὐτὸν καὶ νῦν ἐγὼ τοῦτο παραιτοῦμαι" μει- 

ζόνως δὲ αὐτοῦ τυχεῖν ἔτι μᾶλλον ἀξιῶ περὶ τῶν μελ- 
λόντων ῥηϑήσεσϑαι. καίτοι σχεδὸν μὲν οἷδα παραί- 
τησιν εὖ μάλα φιλότιμον καὶ τοῦ δέοντος ἀγροικο- 
τέραν μέλλων παραιτεῖσθαι, δητέον δὲ ὅμως, ὡς μὲν 
γὰρ οὐκ εὖ τὼ παρὰ σοῦ λεχϑέντα εἴρηται, τίς ἂν 
ἐπιχειρήσειεν ἔμφρων λέγειν; ὅτι δὲ τὰ ῥηθησόμενα 
πλείονος συγγνώμης δεῖται, χαλεπώτερα ὄντα, τοῦ- 

τὸ πειρατέον πη διδάξαι. περὲ ϑεῶν γὰρ, ὦ Τίμαιε, 
λέγοντι τι ἩΦΟΥ ἀνϑρώπους, δοκεῖν ἃ ἱκανῶς ὙΣ, 

ὁᾷον ἢ περὶ ϑνητῶν ἢ πρὸς ὑμᾶς. ἣ .7αρ ἀπειρία καὶ 
σφοδρὰ ἄγνοια τῶν ἀκουόντων περὶ ὧν ἂν οὕτως ἔχω- 
σι, ΚΟΙΗΨ: εὐπορίαν παροϑδοθον τῷ μιϑλλόν χε λέγειν. 
τὸ περὸ αὐτῶν: περὶ δὲ δὴ ϑεῶν ἴσμεν ὡς ἔχομεν. 
ἵνα δὲ δθιφέσῃαθον 0 λέγω δηλώσω; τῇδέ μοι συνε- 
πισπέσϑε. μίμησιν γὰρ δὴ καὶ ἀπεικασίαν τὰ παρὸ 
πάντων ἡμῶν ῥηϑέντα χρεῶν που γενέσϑαι. τὴν δὲ 
τῶν γραφέων εἰδωλοποιΐαν περὶ τὰ ϑεῖϊά τε καὶ ἂγ- 
ϑρώπινα σώματα γιγνομένην ἴδωμεν ῥᾳστώνης τε 
πέρι καὶ λεπτότητος, πρὸς τοῖς δρῶσι δοκεῖν ἀπο- 
χρωντῶς μὲν μιμεῖσθαι" καὶ κατοψόμεϑα ὅτι γὴν 
μὲν καὶ ὄρη καὶ ποταμοὺς καὶ ὕλην, οὖραν ὄν τϑ ξύμ- 
παντα, καὶ τὸ περὶ αὐτὸν ὄντα καὶ ἰόντα, πρῶτον 
μὲν ἀγαπῶμεν ἄν τισι καὶ βρυχὺ σοὺς ὁμοιότητα 
αὐτῶν ἀπομιμεῖσθαι δυνατὸς ἢ ἢ" πρὸς δὲ τούτοις, 

ἅτε οὐδὲν εἰδότες ἀχριβὲς περὸ τῶν τοιούτω», οὔτε 
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5 3] 
᾿ Π ἡ 

ἐξετάξομεν οὔτε ἐλέγχομεν τὰ γεγραμμενα, σκιαγρα- 
5 -Ὁ ὃ » 

᾿ 

φίᾳ δὲ ἀσαφεῖ καὶ ἀπατηλῷ χρώμεθα περὶ αὐτά" 
5 

Ν ᾿ «ΡῚΕ 
- ἢ 

τὰ δὲ ἡμέτερα ὁ τόταν τὶς ἐπιχειρῇ σώματα ἀπεικύ- 
ΕΥ̓ Ρ 5 

ζειν, ὀξέως αἰσθανόμενον τὸ παραλειπόμενον, διὰ 

᾽ 5 

3 

τὴν ἀεὶ ξύνοικον κατανόησιν, χαλεποὶ κριταὶ γιγγό- 
΄ ι 

μεϑα τῷ μὴ πασὰς πάντως τὰς ὁμοιότητας ἀποδι- 
Ρ] ᾿ ι - -Ὁ 

δόντι. ταὐτὸν δὴ καὶ κατα τοὺς λύγους ἐδεῖ» δεῖ γι- 
«γῇ ᾿ ᾿ 39 τω ὡ - 

γνόμενγον, τυ τὰ μὲν οὐράνια καὶ ϑεῖα ἀγαπῶμεν 
- 5 - Ά 

καὶ σμικθῶς εἰκότα λεγόμενα, τὰ δὲ ϑνητὰ καὶ τἂν: 
! ΕΠ) [2] ἔμ .« 

Ὁ 

ϑρώπινα ἀκριβῶς ἐξετάζομεν. ἐκ δὴ τοῦ παραχρῆ μὰ 
-Ὁ 

ΒλῚ . 

γῦν λεγόμενα, τὸ πρέπον ἂν μὴ δυγώμεϑα πάντως 
5 

Ἁ «ἢ 

ἀποδιδόναν, συγγιγνώσκειν χρεών. οὐ γὰρ ὡς ὁᾳ- 

ὃ 4 Α 2 3 6 ᾿ τ Γ- 2» 5 

ια τὰ ϑνητὰ, ἀλλ᾿ ὡς χαλεπὰ πρὸς δόξαν ὄντα ἀπει- 

κάζειν, δεῖ διανοεῖσθαι. ταῦτα δὴ βουλόμενος ὑμᾶς 
οὖ Ἂν -Ὸ 

3 

ὑπομνῆσαι, καὶ τὸ τῆς συγγνώμης οὐκ ἔλαττον (λ- 
“ - ς 5 Ὁ - 

λὰ μεῖζον «αἰτῶν περὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, 
-Ὁ 3 ’ 5» τ 

πάντα ταῦτα εἴρηκα, ὦ «Σωκρατες" ἐὺ δὲ δὴ δικαίως 

αἰτεῖν φαίνομαι, τὴν δωρεὰν ἑχόντες δίδοτε. Σ.}. 

“δι ν᾽. ἡ, Εἰ ΕΣ Κ ΙΝ ὃ ὃ ̓ ὰ Χ , ἧ 

ὁ δ᾽ οὐ μέλλομεν, ὦ Κριτία, διδόναι; καὶ πρὸς 7 

3; Π Γ ἤν ΡΝ Ὁ “5 Ὁ " 2 

ἔτι τρίτῳ διδόσϑω ταὐτὸν τοῦτο Βρμοχρᾶτεν πὸϑ 
«ς δυ ων ι ΒῚ ε' ς «! μ] 

ἡμῶν. δῆλον γὰρ ὡς ὀλίγον ὕστερον, τὰν αὐτὸν 
᾿ ᾿ γι Ι ς Ὁ «’2 ΕΣ « τῳ 

δέῃ λέγειν, παραιτήσεται χκαϑάπερ ὑμεῖς. ἵν οὖν ἕτὲ 
Ἃ 

, Υ ΕῚ - ᾿ ΘΔ 

ραν ἀρχὴν ἐκπορίζηται, καὶ μὴ τὴν αὐτὴν ἄναγκα- 
ω ε ς Υ͂ 3 -» τ 2) Ϊ 

σϑῇ λέγειν, ὡς ὑπαρχούσης αὐτῷ συγγνώμης στῶ, 
[9] Ἂ Π » 

ΝΥ 

οὕτω τὲ λεγέτω, προλέγω γεμὴν, ὦ φίλε Κοιτία, σοὶ 

τὴν τοῦ θεάτρου διάνοιαν, ὅτι ϑαυμαστῶς ὃ πρό' 
2 4 ὦ 9 -Ὁ ΣΝ εὖ 

τερος εὐδοκίμησεν ἐν αὐτῷ ποιητὴς" ὥστε τῆς σὺγ΄ 

γνώμης δεήσειν τυνὸ 

δυνντὸς νὩνέσθαι παραλαβεῖν. ΕΡ, Ταὐτὸν μὴν, 
ς σοὺ παμπόλλης, εἰ μέλλεις αὐτὸ 

47 
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“Σώκρατες, κἀμοὶ παραγγέλλεις ὅ ὅπερ τῷδε. ἀλλὰ γὰρ 
ἀϑυμοῦντες ἄνδρες οὔπω τρόπαιον ἔστησαν, ὦ Κρι- 
τία. προϊέναι τε οὖν ἐπὶ τὸν λόγον ἀνδρείως χρὴ, καὶ 
τὸν παιᾷᾶνά τε καὶ τὸς Ἰούσας ἐπικαλούμενον, τοὺς 
παλαιοὺς πολίτας ἀγαϑοὺς ὄντας ἜΑ Α ΝΟ τὲ καὶ 

ὑμνεῖν. Καὶ. ἾὮὯ φίλε “Ἑρμόκρατες, τῆς ὑστεραίας τε- 

ταγμένος, ἐπίπροσθεν ἕχων ἄλλον, ἔτι θαῤῥεῖς. 

τοῦτο μὲν οὖν οἷόν ἐστιν, αὐτός σοι τάχα δηλώσει. 
παραμυϑουμένῳ δ᾽ οὖν καὶ παραϑαῤῥύνοντέ σοι 
πειστέον" καὶ πρὸς οἷς ϑεοῖς εἶπες, τοὺς τε ἄλλους 

κλητέον, καὶ δὴ ταμάλιστα τὴν Μνημοσύνην. σχε- 
δὸν γὰρ τιὶ μέγιστα ἡμῖν τῶν λόγων ἐν ταύτῃ τῇ 
ϑεῷ πάντ᾽ ἐστέ. μνησϑέντες γὰρ ἱκανῶς καὶ ἀπαγς- 
γείλαντες τὰ ποτὲ ῥηϑέντα ὑπὸ τῶν ἵερέων, καὶ δεῦ- 

ρ0 ὑπὸ Σόλωνος κομισϑέντα οχεδὸν, ἐλ σεις ὅτε καὶ 

τῷδε τῷ ϑεάτρῳ δόξομεν τὰ προσήκοντα μετρίως ἀ- 
δ τετόλέμνοα τ ψαθὲ ᾽.6ϑ» αὐτὸ ἤδη δραστέον, καὶ 

δλλητέοι οὐδὲν ξ ἔτι, πάντων δὴ πρῶτον ἔμιμνεν 

ὅτι τὸ κεφάλαιον ἢ» ἐγνάκις ἕτη χίλια ἄφ᾽ οὐ .7γε)γο 

γῶὼς ἐμηα οὐρα ϑεβόί τοὶς 9᾽ ὑπὲρ “Πρακλείας στή- 

λας ἑξω κατοικοῦσι καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν" ὃν δεὶ γῦν 

διαπεραΐνειν. τῶν μὲν οὖν δε ἡ πόλις ἄρχουσα καὶ 
πάντα τὸν πόλεμον διαπολεμήσασα ἐλέγετο ᾿ τῶν δ᾽ 
οὗ τῆς τρλοντλδος γήσου β βασιλεῖς, ἣν δὴ “Ἵἰῤίης καὶ 

"σίας μείζω νῆσον οὖσαν ἔφαμεν εἶπ ποτε, γὖν δὲ 
ὑπὸ σεισμῶν δυσαγάπορον πηλύν. τοῖς δ᾽ ἐνθένδε ἐχ- 

πλέουσιν ἐπὶ τὸ πᾶν πέλαγος, ὥστε μηκέτι πορεὺε- 
σϑαι κωλυτὴν παρασχεῖν. τὰ μὲν δὴ πολλὰ ἔϑνη 
βάρβαρα, καὶ ὅσα “Ελλήνων Υν τότε νέγη, καὶ ἵκα- 
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στα ἡ τοῦ λόγου διέξοδος οἷον ἀνειλουμένη, τὸ προσ- 

τυχὸν ἑκασταχοῦ δηλώσει" τὸ δὲ ᾿᾿ϑηναίων τε τῶν 

τότε χαὶ τῶν ἐναντίων, ὧς διεπολέμησαν, ἀνάγχη 

κατ᾽ ἀρχὰς διελθεῖν πρῶτα, τὴν τὸ δύναμιν ἑκατέ- 

ρῶν καὶ τὸς πολιτείας. αὐτῶν δὲ τούτων τὰ τῇδε 

ἔμπροσθεν προτιμήτέον εἰπεῖν. ϑεοὶ γὺρ ἅπασαν 

γῆν ποτε χατιὶὲ τοὺς τόπους διελάνχαγον, οὐ κατ᾽ 

ἔριν (οὐ γὰρ ἂν ὀρϑὸν ἔχοι λόγον, ϑεοὺς ἀγνοεῖν 

τὰ πρέποντα ἑκάστοις αὑτῶν, οὐδ᾽ αὖ γινωσκοντᾶς 

τὸ ὑδλῆδν ἄλλοις προσῆκον, τοῦτο ἑτέρους' αὑτοῖς 

δι' ἐρίδων ἐπιχειρεῖν »τὔσϑαι) δίκης δὲ κλήροις τι 

φίλων λαγχάνογτες. κατῳκιζον τεἰς χώρᾳῳς" παὶ κατοι- 

κίσετδα, οἷον νομεῖς κτήματα καὶ ποΐμ ἐγια καὶ ϑρέμ- 

Ἰψορν ἑαυτῶν ἡμᾶς ἔτρεφον" πλὴν οὐ σώμασι σώμα- 

τα βιαΐ ἱζόμενοι, χκαϑάπερ ποιμένες "τήνη πληγῇ γέ- 

μοντεξ, ἀλλ ἢ μάλιστα διάνοιαν οὕτως ἄγοντες τὸ 

ϑνητὸν ἅπαν ἐχυβέρνων. ἄλλοι μὲν οὖν κατ᾽ ἄλλους 
ῆ 

τόπους κληρουχήσαντες ϑεῶν ἐκεῖνα ἐκόσμουν ἽἪ- 

φαιστος δὲ κοινὴν καὶ ᾿᾿ϑηνᾶ φύσιν ἔχοντες, ἅμα 

μὲν ἀδελφὴν ἐκ ταὐτοῦ ποτρὸς, ἅμα δὲ φιλοσοφίᾳ 

φιλοτεκνίᾳ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἐλϑόντες, οὕτω τ αν ἄμ- 

φῶ λῆξιν, τὴνδε τὴν χώραν εἰλήγατον, ὡς οἰκείαν 

καὶ πρόσφορον ἀρετῇ καὶ φρονήσει πεφυκυῖαν. ἂν- 

δοας δὲ ἀγαϑοὺς ἐμποιήσαντες αὐτόχϑονας, ἐπὶ 

γοῦν ἔϑεσαν τὴν τὴς πολιτείας τάξιν" ὧν τὰ μὲν ὁνό- 

ματα σέσωσται, τὰ δὲ Ῥργᾶ, διὺ τὰς τῶν παραλαβ- 

βανόντων φϑοράς, καὶ τῷ ΠΥ τῶν χρόνων, ἦφα- 

γίσϑη. τὸ γὰρ περιλειπόμενον ἀεὺ γένος (ὥσπερ καὶ 
4 ἢ Υ »», ; 

πρόσϑεν ἐρδὴ θη) κατελείπετο ὄρειο» καὶ ἀν ράμμα- 
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τον, τῶν ἐν τῇ χώρᾳ δυναστῶν τὰ ὀνόματα ἀκηκοὺς 
μόνον, καὶ βραχέα πϑὺς αὐτοῖς τῶν ἔργων. τὸ μὲν 
οὖν ὀνόματα τοῖς ἐχγόνοις ἐτίϑεντο ἀγαπῶντες" 
τὰς δὲ ἀρετὸς καὶ τοὺς νόμους τῶν ἕμπροσϑεν οὐκ 
εἰδότες, εἰ μὴ σκοτεινιὶς περὶ ἑκάστων τινὰς ἀκοὰς, 

ἐν ἀπορίᾳ δὲ τῶν ἀναγκαίων ἐπὶ πολλὲς γενεὰς ὄν- 

τες καὶ αὐτοὶ καὶ παῖδες, πρὸς οἷς ἠπόρουν τὸν νοῦν 

ἔχοντες, τούτων πέρι καὶ τοὺς λόγους ποιούμενοι, 

τῶν ἐν τοῖς πρόσϑεν καὶ πάλαι ποτὲ γεγονότων ἡμὲ- 

λουν. μυϑολογία γὰρ, ἀναζήτησίς τε τῶν παλαιῶν, 
μετὰ σχολῆς μ᾽ ἐπὶ τὰς πόλεις ἔρχεσϑον, ὕταν ἴἔδη- 
τόν τισιν ἤδη τοῦ βίου τἀναγκαῖα κατεσκευασμένα" 
πρὶν δὲ, οὔ. ταύτῃ δὴ τὰ τῶν παλαιῶν ὀνόματα ἄνευ 
τῶν ἔργων διασέσωσται. λέγω δὲ αὐτὰ, τεκμαιρόμε- 
γος ὅτι Κέκροπός τε καὶ ᾿Ερεχϑέως καὶ ᾿Εριχϑονίου 
καὶ ᾿Ερισίχϑονος, τῶν τε ἄλλων τὼ πλεῖστα ὕὅσά περ 
καὶ Θησέως τῶν ἄνω περὶ τῶν ὀνομάτων ἑκάστων ἂ- 
πομνημονεύεται, τούτων ἐκείνους τὺ πολλὰ ἐπονο- 

μάζοντας τοὺς ἱερέας Σόλων ἔφη τὸν τότε διηγεῖσθαι 

πόλεμον, καὶ τὰ τῶν γυναικῶν καὶ ταῦτα. καὶ δὴ 
καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ σχῆμα καὶ ἄγαλμα, ὡς κοινὰ τότ᾽ 

ἢν τὰ ἐπιτηδεύματα ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι 
τὰ περὶ τὸν πόλεμον, οὕτω κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρύγον 
ὡπλισμένην τὴν ϑεὰν ἀνάϑημα εἶναι τοῖς τότε" ἔγ- 
δειγμα ὅτι πάνϑ'᾽ ὅσα ξύννομα ζῶα ϑήλεα, καὶ ὅσα 
ἄῤῥενα, τὴν προσήκουσαν ἀρετὴν ξκάστῳ γένει πῶν 
κοινῇ δυνατὸν ἐπιτηδεύειν πέφυκεν. ᾧχει δὲ τότ᾽ ἐν 
τῇδε τῇ χώρᾳ τὰ μὲν ἄλλα ἔϑνη τῶν πολετῶν; περὺ 
τὰς δημιουργίας ὄντα καὶ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφὴν" 

τειν ΤΟΎ. Ι 
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τὸ δὲ μάχιμον, ὑπ ἀνδρὼν ϑείων καὶ ἀρχὰς ἀφορι- 
σϑὲν, ᾧκει χωρὶς, πάντα εἷς τροφὴν καὶ παίδευσιν 
τὼ προσήκοντα ἔχον" ἔδιον μὲν αὐτῶν οὐδεὶς οὐδὲν 
κεχτὴ μένος, ἅπαντα δὲ πάντων κοινὰ νομίζοντες αὖ- 
τῶν" πέρα δὲ ἱκανῆς τροφῆς οὐδὲν ἀξιοῦντες παρὰ 
τῶν ἄλλων. δέχεσϑαι πολιτῶν καὶ πάντα δὴ τὰ χϑὲς 

λεχϑέντο; ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύοντες, ὅσα περὲ τῶν 
ὑποτεϑέντων ἐῤῥήϑη φυλάκων. καὶ δὴ τὸ περὲ τῆς 

᾿ «- - ᾿ Υ Ἃ ΒῚ ᾿ ΦΑΝ Ὁ 

χώρας ἡμῶν πιϑαγνὸν καὶ ἀληϑὲς ἐλέγετο, πρῶτον 
᾿ δ [7 ἀ σης τῳ ᾽ Ἐς 2» 5 [ 

μὲν, τοὺς ὀροὺυς ἀντὴν ἐν τῷ τότε ἔχειν ἀφωρισμὲ 
8 ᾿ ΄ Ί ν 33.ἃ ' 

γους πρὸς τὸν Ιαϑμὸν, καὶ τὸ κατὰ τὴν ἀλλὴν 4- 

σπδίρον, μέχρι τοῦ Κιϑαιρῶνος καὶ Πάρνηθος τῶν 
" ἶ ΟΝ : κα ᾿Ὶ «; » --ν.υν . 3 

ἄκρῶν, καταβαΐνειν δὲ τοὺς ὁροῦυς ἕν δεξιὰ τὴν .Ὠ. - 
᾿ 5 - ᾿ ᾿ 5 

ρωπέαν ἕχοντας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ πρὸς ϑαλάσσῃ ἀφο- 

οἴζοντας τὸν Ἰσωπὸν" ἀρετῇ δὲ πᾶσαν γῆν ὑπὲρ τῆς 

ἐνθάδε ὑπερβάλλεσθαι. διὸ καὶ δυνατὴν εἶναι τύτξε 
τρέφειν» τὴν χώραν στρατόπεδον πολὺ τὸ τῶν περι- 
οἔκων. μέγα δὲ τεκμήριον ἀρετῆς " τὸ γὲὶρ νῦν αὐτὴ 
λείφανον ἐνάμιλλόν ἐστι πρὸς ἡντινοῦν, τῷ Ὁὐδια 

1 - Ξ - ΄-Ἵ»"’ 2 

ρον εὐκαρσπῶν τε εἶναε, καὶ τοῖς ζώοις πᾶσιν εὑβο- 
᾿ »" ἶ ΓῚ ψ - ᾽ Ἃ τ ρῳ 

τον. τὖτε δὲ, πρὸς τῷ κάλλει καὶ παμπληϑεὲ ταῦτα 
ἔφερε. πῶς οὖν δὴ τοῦτο πιστόν; καὶ κατὰ τέ, λεί- 

- ". ᾿ “- 2 - 7ν ᾿ " ΝῚ 

ψανὸν τῆς τότε γῆς ὀρϑῶς ἂν λέγοιτο; πᾶσα ἀπὸ 
αν 93 τ δ Β] ᾿ 

τῆς ὕλλης ἠπεῖρου μακριὴ προτείνουσα εἰς τὸ πέλα- 
τ΄ 27΄ - 706. Φἕρυν ὑριθαα κεῖται" τὸ δὴ τῆς ϑαλάσσης ἀγγεῖον 

περὶ αὐτὴν τυλχεῖνεε πᾶν, ἀγχιβαϑὲς ὄν. πολλῶν οὖν 

χε υκϑεῶν' καὶ μεγάλον κρεάκανυμῶν ἐν τοὶς Ἄπε: 

κεσχελίοις ξτεαὲ ἰτρααῦτα γὰρ πρὸς τὸ νῦν ἀπ᾿ ἐκεί- 
' 

νου τοῦ χρόνου γέγονεν ἔτη) τὸ τῆς γῆς ἔν τοῦτοις 

ΡΤΑΤΟΝΙΒ Διο ριιαα αι, 
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τοῖς χρόνοις καὶ πάϑεσιν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ἀποῤῥέον, 
οὔτε χῶμα, ὡς ἐν ἄλλοις τόποις, προχοὶ λόγου ἄξιον, 
ἀεί τε κύκλῳ περιῤῥέον εἰς βάϑος ἀφανίζεται. λέλει- 
πταὶ δὴ, καϑάπερ ἐν ταῖς σμικραὶς νήσοις, πρὸς τὰ 

τότε τὶὶ νῦν, οἷον γοσήσαντος σώματος ὀστᾶ, περι- 

ἐῤῥυηκυίας τῆς γῆς ὅση πίειρα καὶ μαλακὴ, τοῦ λε- 
πτοῦ σώματος τῆς χώρας μόνου λειφϑέντος. τότε δὲ 
ἀκέραιος οὖσα, τῷ τε ὄρη γηλόφους ὑψηλοὺς εἶχε, 

καὶ τὰ Φελλέως νῦν ὀνομασϑὲν τὰ πεδία πλήρη. γῆς 

πιείρας ἐχέκτητο, καὶ πολλὴ (ἣν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὕλην εἶχεν" 

ἧς καὶ γῦν ἔτι φαγνεριὶὰ τεκμήρια, τῶν γὰρ ὁρῶν ἐστιν 
ἃ νῦν μὲν ἔχει μελίτταις μόναις τροφὴν, χρόνος δ᾽ 
οὐ πάμπολυς ὃτε δένδρων αὐτόϑεν εἰς οἰκοδομὴν εἷς 
Τὰς μεγίστας ἐρὲ ἐψίμων τμη ϑέντων στεγάσματ᾽ ἐπτὶν 

ἔτι σῶα. ἀὐλδώ δ᾽ ἣν ἀλλ ἥμερα ὑψηλὰ δένδρα, νο- 
μὴν δὲ βοσκήμασιν ἀμήχανον ᾺΑῸΣ καὶ δὴ τὸ κατ᾽ 
ἐγιαυτὸν ὕδωρ ἐκαρποῦτο ἐκ Ζιιός- οὐχ ὡς νῦν ἅ- 
πολλῦσα ἀπὸ ψιλῆς τῆς γῆς εἰς ϑάλατταν, ἀλλὰ 

πολλὴν ἔχουσα, καὶ εἰς αὑτὴν καταδεχομένη τῇ κε- 
ραμέδι στεγούσῃ καὶ διαταμιευομένη, καὶ τὸ κατα- 
ποϑὲν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ὕδωρ εἰς τὰ κοῖλα ἀφιεῖσα, 
κατὰ πάντας τοὺς τόπους παρείχετο ἀἄφϑογα κρη- 

- γῶν καὶ ποταμῶν νάματα" ὧν καὶ νῦν ἔτι ἐπὶ ταῖς 
πηγαῖς ταῖς πρότερον οὔσαις ἱερὰ λελειμμένα, ἐστὶ 
σημεῖα διότι περὶ ταύτης ἀληϑῆ λέγεται τὰ νῦν. τὰ 
᾿μὲν οὖν τῆς ἄλλης χώρας φύσει τε οὕτως εἶχε, καὶ 
διεχεκόσμητο, ὡς εἰκὸς, ὑπὸ γεωργῶν μὲν ἀληϑιγῶν, 

καὶ πραττόντων αὐτὸ τοῦτο, φιλοκάλων δὲ καὶ εὐ- 
φυῶν" γῆν δὲ ἀρίστην καὶ ὕδωρ ἀφϑονώτατον ἐχόν»- 

τα 
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των, καὶ ὑπὲρ τῆς γῆς ὥρας ̓μδτριωτατον κεχραμένας.. 
τὸ δ᾽ ἄστυ κατῳκισμένον ὧδ᾽ ἦν ἐν τῷ τότε χρόγῳ. 
πρῶτο» μὲν τὸ τῆς ἀκροπόλεως εἶχε τότε οὐχ ὡς τα- 
γῦν ἔχει. γῦν μὲν γὰρ μέα γενόμένη γνὺξ ὑγρὰ, δια- 
φερόντως γῆν αὐτὴν ψιλὴν περιτήξασα, πεποίηκε 
σεισμὸν ἅμα" καὶ πρὸ τῆς “ευκαλίωνος φϑορᾶς, τρί- 
του πρότερον ὕδατος ἐξαισίου, τὸ δὲ πρὶν ἐν ἑτέρῳ 

χρόνῳ μέγεθος μὲν ἣν πρὸς τὸν Ἠριδανὸν καὶ τὸν 
᾿λισσὸν ἀποβεβηκυΐῖα, καὶ περιειληφυῖΐα ἐντὸς τὴν 
Πνύκα καὶ τὸν “υκαβητὸν, ὅρον ἐκ τοῦ καταντικρὺ 
Πνυκὸς ἔχουσα. γεώδης δ᾽ ἦν πᾶσα, καὶ πλὴν ὁλέ- 
γὼν ἐπίπεδος ἄνωϑεν. ἄκητο δὲ, τὰ μὲν ἕξωϑεν, ὑπὶ 
αὐτὰ τὰ πλάγια αὐτῆς, ὑπὸ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν 

γεωργῶν ὅσοι πλησίον ἐγεώργουν" τὰ δ᾽ ἐπάνω, τὸ 
μάχιμον αὐτὸ καϑ' αὑτὸ γένος μόνον περὲ τὸ τῆς 4- 
ϑηνᾶς Ηφαίΐστου τε ἱερὸν κατῳκήκει, οἷον μιῶς οἷ- 
κέας κῆπον ἑνὲ περιβόλῳ προσπεριβεβλημένοι. τὶ 
γὰρ πρὸς βοῤῥᾶν αὐτῆς ᾧκουν, οἰκίας κοινὰς καὶ 
ξυσσίτια χειμερινὰ κατεσχευασμένοι, κοὶὰὸ πάντα ὅσα 
πρέποντα ἣν τῇ κοινῇ πολιτείᾳ δι’ οἰκοδομῆς ὧν χρε- 
ὧν ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ τῶν ἱερῶν ἄνευ χρυσοῦ καὶ 
ἀργύρου. τούτοις γὰρ οὐδὲν οὐδαμόσε προσεχρῶν- 
το, ἀλλὰ τὸ μέσον ὑπερηφανίας καὶ ἀνελευϑερίας 

διώκοντες, κοσμίας ὠκοδομοῦντο οἰκήσεις, ἐν αἷς αὖ- 
τοί τὲ καὶ ἐκγόνων ἔκγονοι καταγηρῶντες, ἄλλοις ὅ- 
μοίοις τὸς αὐτὰς ἀεὶ παρεδίδοσαν. τὰ δὲ πρὸς νό- 
του, κήπους καὶ γυμνάσια, συσσίτιά τε ἀνέντες, οἷα 

θέρους, κατεχρῶντο ἐπὶ ταῦτα αὐτοῖς. χρήνη ὃ ̓ ἦν 

μέα «κατὰ τὸν τῆς νῦν ἀκροπόλεως τόπον: ἧς ἄπο- 
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σβεσϑείσης ὑπὸ τῶν σεισμῶν, τὰ νῦν ὕδατα σμικρὰ 
κύκλῳ καταλέλειπται." τοῖς δὲ τότε πᾶσι παρεῖχεν 
ἄφϑονον ῥεῦμα, εὐκραὴς οὖσα πρὸς χειμῶνά τε καὶ 

ϑέρος. τούτῳ δὴ κατῴκουν τῷ σχήματι, τῶν μὲν αὖ- 
τῶν πολιτῶν φύλακες, τῶν δὲ ἄλλων “Ελλήνων ἡγε- 
μόνες ἑκόντων " πλῆ δος δὲ διαφυλάττοντες ὅτι μάλι- 

στα ταὐτὸν ἑαυτῶν εἶναι πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον ἀν- 
δρῶν καὶ γυναικῶν, τὸ δυνατὸν πολεμεῖν ἡδη κατὰ 
τὸ ἕτη, περὶ δύο μάλιστα ὃ θντας μυριάδας. οὗτοι μὲν 
οὖν δὴ τοιοῦτοΐ τα ὄντες αὐτοὶ, καὶ τινὰ τοιοῦτον 
ἀεὶ τρόπον τὴν ται ἑαυτῶν καὶ τὴν Ελλάδα δίκῃ δι- 
οἱποῦντες, ἐπὶ πῆίσαν Εὐρώπην καὶ σίαν, κατώ τὸ 
σωμάτων κιάλλη καὶ κατὰ τὴν τῶν ψυχῶν παντοίαν 
ἀρετὴν, ἐλλόγιμοί τε ἦσαν καὶ ὀνομαστύτατοι πάν- 
των τῶν τότε, τάγε δὴ τῶν ἀντιπολεμησάντων αὐτοῖς 
οἷα ἦν, ὥστε ἀπ ἀρχῆς ἐγένετο. μνήμης ἂν μὴ στε- 
ρηϑῶμεν ὧν ἔτι παῖδες ὄντες ἠχούσαμεν) εἰς τὸ μέ- 
σον αὐτὰ νῦν ἀποδώσομεν, ὑμῖν τοῖς φίλοις εἶναι 
κοινά. τὸ δ᾽ ἔτι βραχὺ πρὸ τοῦ λόγου δεῖ δηλῶσαι, 

μὴ πρλλάκις ἀκούοντες “Ελληνικὰ βαρβάρων ἀνδρῶν 
ὀνόμαχτα ϑαυμάζητε. τὸ γὰρ αἴτιον αὐτῶν πεύσε- 
σϑςε. Σόλων ἐπινοῶν εἰς τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταχρή- 
σασϑαι τῷ λόγῳ, διαπυνϑανόμενος τὴν τῶν ὀνομά- 
τῶν δύναμιν, εὗρε, τοὺς τε Αἰγυπτίους τοὺς πρώ- 

τους ἐκείνους αὐτὰ γραψαμένους, εἰς τὴν αὑτῶν φω- 
γὴν μετεγηνοχόταρ᾽ αὐτός τε αὖ πάλιν ἑκάστου τὴν 
διάνοιαν ὁ ὀνόματος ἀναλαμβάνων, εἰς τὴν ἡμετέραν 
ἄγων φωνὴν ἀπεγράφετο. καὶ ταῦτά 7ε δὴ τὰ γράμ- 
ματα παρὰ τῷ πάππῳ καὶ ἦν, καὶ ἔτ᾽ ἐστὲ παο᾿ ἐκοῖ 
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γῦν, διαμεμελέτηταί τε ὑπ ἐμοῦ ποδὸς δ ὄντος. ἂν 
οὖν ἀκούητε τοιαῦτα υἷα καὶ τῇδε ὀνόματα, μηδὲν 
ὑμῖν ἔστω ϑαῦμα. τὸ γὰρ αἴτιον αὐτῶν ἔχετε. μα- 
προῦ δὲ δὴ λόγου ἡ ἀρχὴ τότε, καϑάπερ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἐλέχϑη, περὶ τῆς τῶν ϑεῶν λήξεως, ὅτι κα’ 
τεγείμαντο γὴν πᾶσαν" ἔνϑα μὲν μείζυυς λήξεις, ἕν- 
ϑὰα δὲ καὶ ἐλάττους, Ἱερὰ, ϑυσίας τε αὑτοῖς κατα- 

σκευάζοντες. οὕτω δὴ καὶ τὴν νῆσον Ποσειδῶν τὴν 
«ἀτλαντίδα λαχὼν, ἐκγόμῶμφ, ἑαυτοῦ κατῴκισεν ἐπύ 

ϑνητῆς χυχφικὸρ γεννήσας ἔν τιγι τόπῳ τῆς νήσου 

τοιῷδε" πρὸς ϑαλάττῃ μὲν, κατὰ δὲ μέσον πάσης 
Ἔ λλονα ἣν, ὃ δὴ πάντων πεδίον κάλλιστον ἀρετῇ τϑἪ 

ἱκανὸν γενέσϑαι λέγεται. πρὸς τῷ πεδίῳ δ᾽ αὖ κατὰ 
μέσον σταδίους ὡς πεντήκοντα ἀφεστὼς ἢν ὕρος 

βοαχὺ πάντη. τούτῳ δ᾽ ἣν ἔνοικος τῶν ἐκεῖ κατὰ 
ἀρχὰς ἐκ γῆς ἀνδρῶν γεγονότων, 1ὐήνωρ μὲν τοὔνο- 

μα, γυναικὶ δὲ συνοικῶν “ευκίππῃ" ίλειτὼ δὲ 
μονογενῆ ϑυγατέρα ἐγεννησιάσϑην. ηδη δ᾽ εἰς ἀγ- 
δοὺς ὥραν ἡκούσης τῆς κόρης, ἢ) τε μήτηρ τελευτᾷ 
καὶ ὃ πατὴρ αὐτῆς δὲ εἰς ἐπιϑυμίαν Ποσειδῶν ἐλ- 

ϑὼν, συμαΐγνυται: καὶ τὸν γήλοφον ἐν ᾧ κατῴκι- 
σται, ποιῶν εὐερκῆ, περιβδήγνυσι κύκλῳ, ϑαλάττης 

γῆς τε ἐναλλὰξ ἐλάττους μείζους τε περὶ ἀλλήλους 

ποιῶν τροχοὺς" δύο μὲν, γῆς; Θαλάττης δὲ, τ τρεῖς " 

οἷον τορνεύων ἐκ μέσης τῆς νήσου πάντη ἴσον ἄφε-. 
σρύεας, ὥστε ἄβατον ̓ ἀνθρώποις εἶναι. πλοῖα γὰρ 

καὶ τὸ πλεῖ εἶν οὔπω τότ᾽ ἢν. αὐτὸς δὲ τὴν τε ἐν μέσῳ 

νῆσον, οἷα δὴ ϑεὸς, εὐμαρῶς διεκόσμησεν, ὕδατα 
μὲν διττὰ ὑπὸ γῆς ἄγω πηγαῖα κοσμήσας, τὸ μὲν,. 
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ϑφΦ᾽ 
. ὩΦΆ δὲ 2 Υ͂ Ξ « 

ϑερμὸν, ψυχρὸν δὲ, ἐκ ΧρΉΡης ἀποῤῥέον, ἑτερον. τρο- 

" ᾿ 
ς ᾿ »ο “Ὁ 9 ιν 

φὴν δὲ παντοίαν χαὶ ἱκανὴν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδοὺς. 

πέντε δὲ ἀῤῥένων πέντε γεννήσεις διδύμους γεννησά- 
, " ον ᾿) 3 μ᾽ 

μενος ἐθρέψατο. χαὶ τὴν νῆσον τὴν ᾿4τλανεἶδα πὸ- 

σαν, δέχα μέρη κατανείμας, τῷ μὲν πρεσβυτάτῳ, τῷ 
Υ , ᾿ 

Υ̓͂ 5’ Ἃ Ὶ 

προτέρῳ γενομένῳ, τὴν τε μητρῴαν οἴκησιν χαὶ τὴν 
»-Ὃοω ή ἀρ ο Υ » 9 γ᾿ 

κύχλῳ λῆξιν, πλείστην καὶ ἀρίστην ουσὰᾶν, ἀπένειμε" 
Ω - ᾿ ᾽ ᾿ 4 4 237. 27 

βασιλέα τε τῶν ὅλων κατέστησε, τοὺς δὲ ἄλλους, ἂρ" 

χοντας. ἑχάστῳ δὲ ἀρχὴν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ 

πολλῆς χώρας ἔδωκεν. ὀνόματα δὲ πᾶσιν ἔϑετο, τῷ 

μὲν πρεσβυτάτῳ καὶ βασιλεὶ τοὗτῳ, οὗ δὴ καὶ πᾶσα 
«ς “Ὁ , , ΒῚ 3 

ἢ νῆσος τότε πέλαγος ἔσχεν ἐπωνυμίαν, ᾿Ατλαντικὸν 

᾿ " ! ΕῚ »" ͵ 

λεχϑὲν, ὕτι τοὔνομ᾽ ἣν τῷ πρώτῳ βασιλεύσαντι τότε 
» -"Ὕ κι 

Ὁ -ο 2 

Ἄτλας" τῷ δὲ διδύμῳ, μετ ἔκεινον τότε γενομένῳ, 
«ν᾽ δ'. 39) «- " Γ ᾿ Ἃ 

«- 

λῆξιν δὲ ἄκρας τῆς γησου πρὸς Ἡρακλείων στηλῶν 
39 -ῸὉ : “- οω , - 

εἰληχότι, ἐπὶ τὸ τῆς 1αδειρικῆς νῦν χωφας κατ ἐκεῖ- 
᾽ ᾽ 2 ’ ιν Ν, ᾿ δέ 

γον τὸν τόπον ὀνομαζομένης, λληνιστι μὲν Πυμη- 
2 - [4] ᾿) - ᾽ 

λον, τὸ δ᾽ ἐπιχώριον, Γάδεερον" ὑπὲρ ἂν τὴν ἐπί- 

χκλησιν ταύτην ὄνομα παράσχοι. τοῖν» δὲ δευτέροιν 
᾿ ᾽ 3 ᾽ ᾿ ; , 9 ΄ 

γενομένοιν τὸν μὲν, μφηρη, τὸν δὲ, Εὐδαΐμονα 
3 Υ » Α Γ Υ "- ϑ 

ἐκάλεσε. τριττοῖς δὲ, Μνησέο μὲν, τῷ προτέρῳ γὲ- 

- ν , 3 »" « 

γομένῳ" τῷ δὲ μετ αὐτὸν, Αὐυτόχϑονα " τῶν δὲ τε- 
, ὥχνα ἢ ᾿ 

τάρτων, βλάσιππον μὲν, τὸν πρότερυν" ῆηστορα 
ν Υ ΕΝ ἀν ᾿ ῳ ᾽ » ι 2 

δὲ, ἐν Ἐ ΠΟ ΘΈΜΕΥν δὲ τῆς πέμπτης, τῷ μὲν ἔμπρο- 

σϑεν ζάης ὄνομα ἐτέϑη" τῷ δ΄ ὑστέρῳ, Ζιαπρεπῆςς. 

ε ᾿ Π 
᾿ 

οὗτοι δὲ πάντες, αὐτοί τε καὶ ἔκγονον τούτων, ἐπὶ 
ι 2} ͵ ῃ “« 

γενεὰς παμπόλλας ᾧκοῦυν, ἄρχοντες μὲν πολλῶν ἀλ- 

λων κατὰ τὸ πέλαγος νήσων, ἕτι δὲ, ὥσπερ καὶ πρό- 
δα ἢ , 3 Υ Ἁ 

τερον ἐῤῥήϑη, μέχρι τε.““ιγύπτου καὶ τυῤῥηνίας τῶν 
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Ι͂ ἐντὸς δεῦρο ἐπάρχοντες. ἔδτλαντος δὴ πολὺ μὲν ἄλλο 
καὶ τέμιον γίνεται γένος" βασιλεὺς δὲ ὃ πρεσβύτατος 
5 [ω] 

- ΕῚ 
3 2 ἀξὶ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν ἐκγόνων παραδιδοὺς ἐπὶ γε- 

. )εας πολλὰς τὴν βασιλείαν, διέσωζον, πλοῦτον μὲν 
Υ ᾿ “Ὡ 4 2) κεητήμεγνοι πλήϑει τοσοῦτον ὅσος οὔτέ πω πρόσϑεν 

! ’ , τ ὦ ἕν δυναστείαις τισὶ βασιλέων γέγονεν, οὔτε ποτὲ ὕ- 
στᾶρον γενέσϑαι ῥάδιος. κατεσκευασμένα δὲ πάντα, Ε 
ἣν αὐτοῖς ὅσα ἐν πόλει, καὶ ὅσα κατὰ τὴν ἄλλην χὠὼ- 
θὰ» τῶν πρὸς χρῆσιν ζητουμένων ἐστί, καὶ πολλὼ 
μὲν διὰ τὴν ἀρχὴν «ὐτοῖς προσήει ἕξωϑεν, πλεῖστα 
δὲ ἡ γῆσος αὐτοῖς παρείχετο εἰς τὸς τοῦ βίου κα- 
τασκευάς. πρῶτον μὲν, ὅσα ὑπὸ μεταλλείας ὀρυττό- 
μενα στερεὰ καὶ ὅσα τηκτὰ γέγογε" καὶ τὸ νῦν φνο- 
μαξόμενον, τότε δὲ πλέον ὀνυμαστὸν ἣν τὸ )ένος, 
ἐκ γῆς ὀρυττόμενον ὀρείχαλκον κατὰ τόπους πολ- 
λοὺς τῆς γήσου, πλὴν χρυσοῦ τιμιώτατον ἐν τοῖς τό- 
τε ὧν" καὶ ὅσα ὕλη πρὸς τὼ τεκτόνων διαπογήματα 
παθέχεται, πάντα φέρουσα ἄφϑογα. τά τε αὖ πε- 
θιττιὶ ζῶα ἱκανῶς ἥμερα καὶ ὄγρια τρέφουσα, καὶ δὴ 
καὶ ἐλεφάντων ἣν ἐν αὐτῇ γένος πλεῖστον. γομὴ γὰρ 
τοὶς τε ἄλλοις ζώοις ὅσα καϑ' ἕλη καὶ λίμνας καὶ πο- 
ταμοὺς, σά τὶ αὖ καὶ ὄρη καὶ ὅσα ἐν τοῖς σεδίοις 
γέμεται, ξύμπασι παρῆν. ἀλλ᾽ ἣν καὶ τοῦτο κατὰ 

: ΦΝΝ τσνν ἣν ΤΈΩΣ ' ΄ λ " τᾶντα τῷ φῶ μεγίστῳ πεφυκότι καὺὴ πολυβορωτάτῳ. 
πρὸς δὴ τούτοις, ὅσα εὐώδη τρέφει που γῆ ταγῦν, 
διζῶν, ἢ χλόης, ἢ ξύλων, ἢ χυλῶν, ἢ στακτῶν, εἴτε 
ἀγϑῶν, εἴτε καρπῶν, ἔφερέ τε ταῦτα καὶ ἔφερϑεν εὖ. 
ξτι δὲ τὸν ἥμερον καρπὸν, τόν τε ξηρὸν, ὃς ἡμῖν ἐστι 
τροφῆς ἕνεκα, καὶ ὅσοις χάριν τοῦ οἰτου προσχρώ-- 
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μεϑὰ (καλοῦμεν δὲ αὐτοῦ τὸ μέρη ἕυμπαντα, ὑσπρια) 
καὶ τὸν ὅσος ξύλινος, πόματα καὶ βρώματα καὶ ἀ- 
λείμματα φέρων" παιδιᾶς τε ὃς ἕνεκα καὶ ἡδονῆς γὲ- 

γονε δυσϑησαύριστος ἀκροδρύων καρπός" ὅσά τε 
παραμύϑια πλησμονῆς μεταδόρπια ἀγαπητὰ κάἀ-᾿ 
μένοντι: τιϑέμενα: πάντα ταῦτα ἡ τότε ποτὲ οὖσα ὗφ᾽ 
ἡλίῳ νῆσος ἱερὰ καλά τε καὶ ϑαυμαστὰ καὶ πλήϑεσιν 
ἄπειρα ἔφερε. ταῦτα οὖν λαμβάνοντες πάντα παρὰ τῆς 
γῆς, κατεσκευάζοντο τά τϑ8 ἱερὰ καὶ τὰς γρδ δον οἵ- 

κήσεις, καὶ τοὺς λιμένας καὶ τὰ νεώρια, καὶ ξύμπασαν 
τὴν ἄλλην χώραν, τοιᾷδε ἐν τάξει διακοσμοῦντες" τοὺς 

τῆς ϑαλάττης τροχοὺς, οἵ περὶ τὴν ἀρχαίαν ἦσαν με- 
τρύπολιν, πρῶτον μὲν ἐγεφύρωσαν, ὅδὸν ἕξω καὶ ἐπὶ τὰ 
βασίλεια ποιούμενοι. τὰ δὲ βασίλεια ἐν ταύτῃ τῇ 
τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν προγόνων κατοικήσει κατ᾽ ἀρχὰς 
ἐποιήσαντο εὐθὺς" ἕτερος δὲ παρ᾽ ἑτέρου δεχόμενος, 
κεκοσμημένα κοσμῶν, ὑπερεβάλλετο εἰς δύναμιν ἀεὶ 
τοῦ ἕμπροσϑεν, ἕως εἰς ἔκπληξιν μεγέϑεσι καλλεσΐ τε 
ἔργων ἰδεῖν τὴν οἴκησιν ἀπειργάσαντο. διώρυχα μὲν 
γὰρ ἐκ τῆς ϑαλάττης ἀρχόμενοι τρέίπλεϑρον τὸ πλά- 

τος; ἑκατὸν δὲ ποδῶν βάϑος, μῆκος δὲ, πεντήκοντα 
σταδίων, ἐπὶ τὸν ἐξωτάτω τροχὸν συνέτρησαν. καὶ 
τὸν ἀνάπλουν ἐκ τῆς ϑαλάττης ταύτης πρὸς κεῖνον 
ὡς εἰς λιμένα ἐποιήσαντο, διελόντες στόμα γαυσὶ 
ταῖς μεγίσταις ἱκανὸν εἰσπλεῖν. καὶ δὴ καὶ τοὺς τῆς 
γῆς τροχοὺς, οὗ τοὺς τῆς ϑαλάττης διεῖργον, κατὰ 

τὰς γεφύρας διεῖλον ὅσον μιᾷ τριήρει διέκπλουν εἰς 
ἀλλήλους " καὶ κατεστέγασαν ἄνωθεν, ὥστε τὸν ὑπό- 
πλοὺυν κάτωϑεν εἶγαι. " τὰ γὰρ τῶν τῆς γῆς τροχῶν 
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οἱ (λη βάϑος εἶχεν ἱκανὸν ὑπερέχοντα τῆς “ϑαλάττης. 
ν δὲ ὃ ὁ μὲν μέγιστος τῶν τροχῶν εἰς ὃν ἢ ϑάλασσα 

υνετέτρητο, τριοστάδιος τὸ πλάτος" ὃ δ᾽ ἑξῆς τῆς 
-οΣ΄ἣ , Υ “-. ᾿ [ Ὁ 

γῆς; ἴσος ἐκείνῳ. τοῖν δὲ δευτέροιν, ὃ μὲν ὑγρὸς, δυ- 
-»ὝἭὦ ἰ ι ες τ 4 2) ΕΣ ὲ ͵ δῷ 

οἷν σταδίοιν πλάτος" ὁ δὲ ξηρὸς, ἴσος αὖ πάλιν τῷ 

πρόσϑεν ὑγρῷ" σταδίου δὲ, ὃ περὶ τὴν αὐτὴν ἐν μέ- 
σῳ γῆσον περιϑέων. ἡ δὲ γῆσος ἐν ἢ τὰ βασίλεια ἣν, 

πέντε σταδίων τὴν διάμετρον εἶχε, ταύτην δὴ κύκλῳ 
καὶ τοὺς τροχοὺς καὶ τὴν γέφυραν πλεϑριαΐαν τὸ 
πλάτος οὖσαν ἕνϑεν καὶ ἕνϑεν, λεϑένῳ περιεβάλλον-- 
τὸ τείχει, πύργους καὶ πύλας ἐπὶ τῶν γεφυρῶν κατὰ 
τὰς τῆς ϑαλάττης διαβάσεις ἑκασταχόσε ἐπιστήσαν- 
τες. τὸν δὲ λίϑον ἕτεμνον ὑπὸ τῆς νήσου κύκλῳ τοῖς 

ἐν μέσῳ καὶ ὑπὸ τῶν τροχῶν ἕξωϑεν καὶ ἐντός" τὸν 
Α ι τ ᾿ , ,Ὶ . 3 . 3» 

μὲν, λευκὸν, τὸν δὲ, βεν Υδῖ τὸν δὲ, ἐρυϑρὸν ὄντα. 
τέμνοντες δὲ ἅμα ἀπειργάξ ὍΨΡΤΟ γεωσοίκους κοίλους 

διπλοῦς ἐντὸς, κατηρεφεῖς αὐτῇ τῇ πέτρᾳ. καὶ τῶν 
᾿ τ ς “ ι 

οἰκοδομημάτων τοὶ μὲν, ἁπλᾶ, τὰ δὲ, μιγνύντες τοὺς 
Ἂὕ ΞΕ, » 

λίϑους, ποικίλα ὕφαινον, παιδιᾶς χάριν, ἡδονὴν αὖ- 
β ώς ξύμφυτον ἀπονέμοντες. καὶ τοῦ μὲν περὶ τὸν 
ἐξωτάτω τροχὸν τείχους χαλκῷ περιδλομβάνοντο σιᾶν- 

τα τὸν περίδρομον, οἷον ἀλοιφῆ προσχρώμενοι" τοῦ 
δ᾽ ἐντὸς, καττιτέρῳ περιέτηκον" τὸν δὲ περὲ αὐτὴν 

᾽ ᾿Ὶ 9 ᾿ ΒΩ ἤ 

την ἀκρόπολιν, ὀρειχάλκῳ ἈΟΘΜΒΟΡΥΣ ἔχοντι πυρώ- 

δεις. τὰ δὲ δὴ τῆς ἀκροπόλεως ἕντὸς βασίλεια κατε- 
σχευασμὲν (χ ὧδ᾽ η»" ἐγ αὐς. ἡ νὰ ἱερὸν ἅγιον αὐτό- 

ϑι τῆς τε Ιλειτοὺῦς καὶ τοῦ “οσειδῶνος ἄβατον 
Ν] “ο ι΄’ - ν ᾿ ωο 2» Ἵ [3 

ἀφεῖτο, περιβόλῳ χρυσῷ περιβεβλημένον, τοῦτ Ἂ ῳ 
, 2 ι 2 Υ͂ Ὁ ι κατ ἀρχὰς ἐφικτὸν ἐγεννήσαντο τῶν δέκα βασιλίδων 
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γένος. ἔνϑα καὶ κατ ἐνιαυτὸν ἐκ πασῶν τῶν δέκα 
λήξεων ὡραῖα αὐτόσε ἀπετέλουν ἱεριὶ ἐκείνων ἑχά- 

στῳ. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος αὐτοῦ γεοὺς ἢν, σταδίου μὲν 
μῆκος, εὖρος δὲ, τρισιπλέϑροις" ὕψος δ᾽ ἐπὶ τούτοις 

σύμμετρον ἰδεῖν εἶδος δὲ τι βαρβαρικὸν ἔχοντος. 
πάντα "δὲ ἕξωϑεν περιήλειψαν τὸν νεὼν ἀργύρῳ, 

πλὴν τῶν ἀκρωτηρίων" τὰ δὲ ἀκρωτήρια χρυσῷ. τὰ 
δὲ ἐντὸς, τὴν μὲν ὀρυφὴν ἐλεφαντίνην ἐδεῖν πᾶσαν 
χουσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ ὀρειχάλκῳ πεποικιλμένην " τοὶ 
δὲ ἀλλὰ πάντα τῶν τοίχων τε καὶ κιόνων καὶ ἐδά- 

φους, ὑρειχίάλκῳ περιέλαβον. χρυσᾶ δὲ ἀγάλματα 
ἐνέστησαν" τὸν μὲν ϑεὸν ἐφ᾽ ἄσματος ἑστῶτα ἕξ ὗ- 
ποπτέρων ἵππων ἡνίοχον, αὐτόν τὲ ὑπὸ μεγέϑους τῇ 
κορυφῇ τῆς ὀροφῆς ἐφαπτόμενον" ΙΝηρηΐδας δὲ ἐπὶ 
δελφίνων ἑκατὸν κύκλῳ. τοσαύτας γὰρ ἐνόμιζον αὖ- 
τὰς οἵ τότε εἶναι. πολλὰ δὲ ἐντὸς ἄλλα ἀγάλματα, 
ἰδιωτῶν “ἀναϑήματα ἐνῆν. περὶ δὲ τὸν νεὼν ἔξωϑεν 

εἰκόνες ἁπάντων ἕστασαν ἐκ χρυσοῦ, τῶν γυναικῶν, 
καὶ αὐτῶν ὅσοι τῶν δέκα ἐγεγόνεσαν βασιλέων" καὶ 
πολλὰ ἕτερα ἀναϑήματα μεγάλα τῶν τε ᾿βασιλέων: 

καὶ ἐδιωνδνν ἐξ αὐτῆς τὸ τῆς πύλεως, καὶ τῶν ἔξωϑεν 

ὅσων ἐπῆρχον. βωμός τε δὴ ξυνεπόμενος ῃν τὸ εν 
25 δὲ καὶ τὸ τῆς ἐργασίας ταύτῃ τῇ κατασκευῇ καὶ 

τὶ βασίλεια, κατὰ τὸ αὐτὴ, πρέποντα μὲν τῷ τῆς 
ἀρχῆς μεγέϑει, πρέποντα δὲ τῷ περὶ τὰ ἱερὰ κόσμῳ. 

ταῖς δὲ δὴ κρήναις, τῇ τοῦ ψυχροῦ καὶ τῇ τοῦ ϑερ- 
μοῦ γαμοτας, πλῆϑος μὲν ἄφθονον ἐχούσαις, ἡδονῇ 
δὲκαὶ ἀρετῇ τῶν ὑδάτων πρὸς δκατέρου τὴν χφῆσιν 
ϑαυμαυτοῦ πεφυκότος, ἐχρῶντο περιστήσαντες οὖ-' 
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κοδομήσεις καὶ δένδρων φυτεύσεις πρεποὗσας ὕδατι" 
δεξαμενάς τὲ ϑερμὰς μὲν ὑπαιϑρίους, τὰς δὲ χειμε- 
οινὰς τοῖς ϑεομοῖς λουτροῖς ὑποστέγους περιτιϑέν- 
τες" χωρὶς μὲν, βασιλικὰς, χωρὶς δὲ, ἰδιωτικάς" ἔτι 
δὲ γυναιξὶν ἄλλας, καὶ ἑτέρας ἵπποις καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὑποξυγίοις, τὸ πρόσφρρον. τῆς κοσμήσεως ἑκάστοις 

ἀπονέμοντες. τὸ δὲ ἀποῤδέον γον ἐπὶ τὸ τοῦ 110- 
σειδῶνος ἄλοος, δένδρα δὲ παντοδαπιὰ κάλλος ὕψος 

τϑὸ δοιμύνμβν ὑπὸ ἀρετῆς τῆς γῆς ἔχοντα" καὶ ἐπὶ 
τοὺς ἔξω κύκλους δι᾽ ὀχετῶν κατὰὼ τὰς γεφύρας ἐπὼ- 
χότευον. οὗ δὴ πολλὰ μὲν ἱερὰ καὶ πολλῶν ϑεῶν, 
πολλοὶ δὲ κῆποι καὶ πολλὰ γυμνάσια ἐκεχειρούργη- 
το, τὰ μὲν, ἀνδρῶν, τὰ δὲ, ἵππων, χωρὶς ἐν ἑκατέρᾳ 
τῇ τῶν τροχῶν γήσῳ. τὠ τε ἄλλα καὶ κατὰ μέσην τὴν 
μείζω τῶν γήσων ἐξῃρημένος ἱππόδρομος ἢν αὐτοῖς, 
σταδίου τὸ πλάτος ἔχων, τὸ δὲ μῆκος περὶ τὸν κύ- 
κλον ὕλον ἀφεῖτο εἰς ἅμιλλαν τοῖς ἵπποις. δορυφο- 
οικαὺ δὲ περὶ αὐτὸν ὄνϑὲν τὲ καὶ ἔνϑεν οἰκήσεις ἢ- 
σαν τῷ πλήθει τῶν δορυφόρων" τοῖς δὲ πιστοτέροις 
ἐν τῷ σμικροτέρῳ τροχῷ καὶ πρὸ τῆς ἀχροπόλεως 
μῶλλον ὄντι διετέτακτο ἡ φρουρά" τοῖς δὲ πάντων 
διαφέρουσι πρὸς πίστιν, ἐντὸς τῆς ἀκροπόλεως περὶ 
τοὺς βασιλέας αὐτοὺς ἦσαν οἰκήσεις δεδομέναι. τὰ 
δὲ »εώρια, τριήρων μεστὰ ἦν, καὶ σκευῶν ὅσα τριὴ- 

θεσι προσήκει" πάντα δὲ ἐξηρτημένα ἱκανῶς. καὶ τὰ 
μὲν δὴ περὸ τὴν τῶν βασιλέων οἴκησιν οὕτω κατο- 
σχεύαστο. διαβάντι δὲ τοὺς λιμένας ἔξ) τρξεὶς ὄντας, 

ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς ϑαλάττης ἢν ὃν κύχλῳ τεῖχος, 

πδγτήκογτα σταδίους τοῦ μεγίστου τροχοῦ τε καὶ 
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λιμένος ἀπέχον πανταχῆ, καὶ συνέκλειεν εἰς ταὐτὸ 
πρὸς τὸ τῆς διώρυχος στόμα τὸ πρὸς τὸ ϑαλάττης. 
τοῦτο δὴ πᾶν συνῴκει τὸ μὲν ὑπὸ πολλῶν καὶ πυ- 
χκγῶν οἰκήσεων" ὃ δὲ ἀνάπλους καὶ ὃ μέγιστος λιμὴν 

ἔγεμε πλοίων καὶ ἐμπόρων ἀφικνουμένων πάντοϑεν, 
φωνὴν καὶ ϑόρυβον παγτοδαπὸν κτὑπον τε καὶ μεϑ ϑ 
ἡμέραν χαὶ διὰ γυκτὸς ὑπὸ πλήϑους παρεχομένων, 
τὸ μὲν οὖν ἄστυ καὶ τὸ περὲ τὴν ἀρχαίαν οἴκησιν, 
οχεδὸν ὡς τότ ̓ ἐλέχϑη, »ῦν διεμϑημόπειξαιι τῆς δ᾽ 
ἄλλης χώρας ὡς ἢ φύσις εἶχε, καὶ τὸ τῆς διακοσμή- 
σεως εἶδος ἀπομνημονεῦσαι πειρατέον. πρῶτον μὲν 
οὖν ὃ τόπος ὅπας ἐλέγετο σφόδρα τε ὑψηλὸς καὶ ἀ- 
πότομος ἐκ ϑαλάττης" τὸ δὲ περὲ τὴν πόλιν πῶν πε- 
δίον, ἐκείνην μὲν περιέχον, αὐτὸ δὲ ἐν κύκλῳ περιε- 
χύμενον ὄρεσι μέχρι πρὸς τὴν ϑάλατταν καϑημένοις, 
λεῖον καὶ ὅμαλές" πρόμηκες δὲ πᾶν, ἐπὶ μὲν ϑάτε- 

ρα, τρισχιλίων σταδίων " κατὰ δὲ μέσον, ἀπὸ ϑαλάτ- 
της ἄνω δισχιλίων. ὃ δὲ τόπος οὗτος ὕλης τῆς νήσου 
πρὸς γότον ἐτέτραπτο, ἀπὸ τῶν ἄκρων κατάβοῤῥος. 
τὰ δὲ περὶ αὐτὸν ὄρη τότε ὕμνει τὸ πλῆϑος καὶ μέ- 
γεϑὸς καὶ κάλλος παρὰ πάντα τὸ νῦν ὄντα γεγονέ- 

γαν" πολλὲς μὲν κώμας καὶ πλουσίας περιοίκων ἐν 
ἑαυτοῖς ἔχοντα, ποταμοὺς δὲ, καὶ λίμνας, καὶ λειμῶ- 

νας, τροφὴν τοῖς πᾶσιν ἡμέροις καὶ ἀγρίοις ἱκανὴν 
ϑρέμμασιν, ὕλην καὶ πλήϑει καὶ γένεσι ποικίλην, 
ξύμπασί τε τοὶς ἔργοις καὶ πρὸς ἕκαστα ἄφϑονον. 
ὧδε οὖν τὸ πεδίον φύσει καὶ ὑπὸ βασιλέων πολλῶν 
ἐν πολλῷ χρόνῳ διεπεπόνητο. τετράγωνον μὲν αὐτὸ 
ὑπῆρχε, τὰ πλεῖστ ὀρθὸν καὶ πρόμηκες" ὅτι δ᾽ ἐνε- 
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Γ Υ Υ Ἃ ῇ ᾽ “Ὁ 3. » 2] 

τὸ δὲ βάϑος καὶ πλάτος, τό, τὲ μῆκος αὐτῆς, ἀπι- 
στον μὲν λεχϑὲν, (ὡς χειροποίητον ἔργον, πρὸς τοῖς 

ἄλλοις διαπονήμασι τοσοῦτον εἶναι" ῥητέον δὲ ὁ ὅγε 
ἠκούσαμεν. πλέϑρου μὲν γὰρ βάϑος ὁρώρυκτο, τὸ 

᾿ «ς Υ Χ ᾽ “ 

δὲ πλάτος ἁπάντων, σταδίου. περὶ δὲ τὸ πᾶν πεδίον 

ὀρυχϑεῖσαν συνέβαινεν εἶναν τὸ μῆκος σταδίων μυ- 
ἘΠ δ α«ἷὦ -ὦ " ἱ " 

θίων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν ὁρῶν καταβαίνοντα ὑποδεχομένη 
δεύματα" χαὶ περὶ τὸ πεδίον κυχλωϑεῖσα πρὸς τὴν 

᾽λ ; 5; 9 Υ Ἁ») 9 59 ᾽ ᾿ 8 

πύλιν»͵, ἕνϑέν τε καὶ ἔνϑεν ἀφικομένη. ταύτῃ πρὸὺς 
[ ς οὖ 32 [Ὁ 

τὸ πλάτος μάλιστα ἑκατὸν ποδῶν διώρυχες εὐϑεῖαν 
τετμημέναι, κατὰ τὸ πεδίον πάλιν εἰς τὴν τάφρο» τὴν 

-Ὁ ς γ τ 3 Ὁ , 2 -»" 

πρὸς ϑάλασσαν ἀφεῖντο " ἑτέρα δὲ ἀφ᾽ ἑτέρας αὐτῶν 

σταδίους ἑκατὸν ἀπεῖχεν ἤδη. τὴν τ ἐκ τῶν ὀρῶν ὕ- 
΄- 5 2) . ΠΝ 

λην κατῆγον εἰς τὸ ἄστυ, καὶ τἄλλα δὲ ὡραϊα πλοί- 

οἷς χατεκομίζοντο διπλοῖς ἐκ τῶν διωρύχων, εἰς ἃἀλ- 

λήλας τε πλαγίας καὶ πρὸς τὴν πόλιν τέμνοντες. καὶ 
δὶς δὴ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν γὴν ἐκαρποῦντο" χειμῶνος 

" -οΣ’͵ Σ ε " ᾿ ᾿ . 

μὲν, τοῖς ἐκ Διὸς ὕδασι χρώμενοι: θέρους δὲ, οὐὰ 

γὴ φέρεν τὰ ἐκ τῶν διωρύχων ἐπάγοντες γάματα. 
πλῆϑος δὲ τῶν μὲν ἐν τῷ πεδίῳ χρησίμων πρὸς πό- 

Ὁ 2) ᾿ . - ε͵ 

λεμον ἀνδρῶν ἐτέτακτο, τὸν "λῆρον ἕχαστον παρέ- 
χειν ἄνδρα ἢ ἡγεμόνα" τὸ δὲ τοῦ κλήρου μέ ἐγεθὸς εἷς 
δέχα δεκάκις ἦν στάδια. μυριάδες δὲ ξυμπάντων τῶν 

ἕ Ξ 7.» «ὖ 5" Ὁ συ -Ρ -»"Σ΄ 27 

κλήρων ἦσαν ἕξ, τῶν δὲ ἐκ τῶν ὁρῶν καὶ τῆς ἄλλης 
χώρας ἀπέραντος μὲν ἀριϑμὸς ἀνϑρώπων ἐλέγετο, 

κατὰ δὲ τόπους καὶ κώμας εἰς τούτους τοὺς κλήρους 

πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἅπαντας διενενέμηντο. τὸν οὐν 
ε ΕἸ Δ. : ᾽ 
ἡγεμόνα ἣν τεταγμένον εἰς τὸν πόλεμον παρέχειν 

σας. 
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ἕχτον μὲν ἁρμάτων πολε “μιστηρίον μόριον, εἰς τὸ 
μυρία ἅρματα, ἵππους δὲ δύο καὶ ἀναβάτας" ἔτι δὲ 
ξυνωρέδα, χωρὶς δίφρου, καταβάτας τ᾽ ἐς μικρασπί- 

δὰ καὶ τὸν ἀμφοῖν μετ᾽ ἐπιβάτην τοῖν ἵπποιν ἡνίο- 
χὸν ἔχουσαν" ὁπλίτας δὲ δύο, καὶ τοξότας, σφενδο- 
γήτας τὸ ἑκατέρους δύο" γυμγνήτας δὲ λιϑοβόλους 
καὶ ἀκοντιστὰς τρεῖς ἑκατέρους. ναὗτας δὲ τέτταρας, 

εἰς πλήρωμα διακοσίων καὶ χιλέων νεῶν. τὼ μὲν οὖν 
πολεμιστήρια οὕτω διετέτακτο τῆς βασιλικῆς πόλε- 
ως. τῶν δὲ ἐννέα ἄλλα ἄλλως, ἃ μαχρὸς ἂν χφύνος 
εἴη λέγειν. τὰ δὲ τῶν ἀρχῶν τιμῶν ὧδ᾽ εἶχεν, ἐξ ἀρ- 
χῆς διακοσμηϑέντα. τῶν δέκα βασιλέων εἷς ἕκαστος 

ἐν μὲν τῷ καϑ'᾽ αὑτὸν μέρει κατὼ τὴν αὑτοῦ πύλιν 
τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν πλείστων γόμων ἤρχε, κολάζων 
καὶ ἀποκτινγὺς ὄντι» ἐθελήσειεν" ἡ δὲ ἐν ἀλλήλοις 

ἀρχὴ καὶ κοινωγέα κατὰ τὰς ἐπιστολὰς ἦν τὰς τοῦ 

Ποσειδῶνος, ὡς ὃ νόμος αὐτοῖς παρέδωκε, καὶ γράμ- 

ματα ὑπὸ τῶν πρώτων ἐν στήλῃ γεγραμμένα ὁρει- 
χαλκίνῃ, ἢ κατοὶ μέσην τὴν νῆσον ἔκειτο ἐν ἱερῷ 110- 
σειδῶνος. οἱ δὲ δι’ ἐνιαυτοῦ πέμπτου, τὸ δὲ ἐναλλὰξ 
ἕκτου, συνελέγοντο, τῷ τε ἀρτίῳ καὶ τῷ περιττῷ μέ- 
ρος ἴσον ἀπονέμοντες. ξυλλεγόμενοι δὲ, περί τε τῶν 
κοινῶν ἐβουλεύοντο, καὶ ἐξήταξον εἴτις τὲ παραβαί- 

γοι, καὶ ἐδίκαζον. ὅτε δὲ δικάζειν μέλλοιεν; πίστεις 

ἀλλήλοις τοιάσδε ἐδίδοσαν, πρότερον ἀφέτων ὄντων 
ταύρων ἐν τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερῷ, μόνοι γιγνόμε- 
γον δέκα ὄντες, ἐπευξάμενοι τῷ ϑεῷ χεχαθισμένον 
αὐτῷ 9 ϑῦμα. ἑλεῖν ἀνεν σιδήρου, εὐλαὶ καὶ βρόχοις 
ἐϑήρευον. ὃν δὲ ἕλοιεν τῶν ταύρων, πρὸς τὴν στή- 
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λην προσαγαγόντες, κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἔσφαττον 
κατὰ τῶν γραμμάτων. ἐν δὲ τῇ στήλῃ πρὸς τοῖς γνό- 
μοις ὕρκος Ἴν, μεγάϊ ας ἀρὸς ἐπευχόμενος τοὶς ἀπει- 

ϑοῦσιν. δὲ οὖν κατὰ τοὺς αὑτῶν Μομοιὺς ϑύσαντες 
καϑαγίζοιεν πάντα τοῦ ταύρου τὰ μέλη, κρατῆρα 

κεράσαγτες, ὑπὲρ ἑκάστου ϑρόμβον ἐνέβαλλον αἵμα- 
τος" τὰ δ᾽ ἀλλ εἰς τὸ πῦρ ἔφερον, περικαϑήραντες 
τὴν στήλην. μετὰ δὲ τοῦτο, χρυσαΐς φιάλαις ἐπ τοῦ 
κρατῆρος ἀρυόμενοι, κατὰ τοῦ πυρὸς σπένδοντες 

ἐπώμνυσαν, δικάσειν τε κατὰ τοὺς ἐν τὴ στήλῃ νό- 
μους, καὶ κολάσειν τε εἴτις τὲ πρότερον παραβεβη- 
κῶς εἴη, τό, τε αὖ μετὰ τοῦτο μηδὲν τῶν γραμμάτων 
ἑκόντες παραβήσεσθαν" μηδὲ ἄρξειν, μηδὲ ἄρχοντι 
πείσεσϑαι, πλὴν κατὰ τοὺς τοῦ πατρὸς ἐπιτάττοντι 

νόμους. ταῦτα δὲ ἐπευξάμενος ἕκαστος αὐτῶν ἑαυτῷ 

καὶ τῷ ἀφ᾽ αὑτοῦ γένει, πιὼν, καὶ ἀναϑεὶς τὴν φιά- 
λη» εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ, περὶ τὸ δεῖπνον καὶ τἄ- 
γαγκοῖῆα διέτριψεν. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνετο σκότος, καὶ τὸ 
σιῦρ ἐψυγμένον τὸ περὶ τὰ ϑύματα εἴη, πάντες οὔ- 
τὼς ἐνδύντες ὁτι καλλίστην χυαγῆν στολὴν, ἐπὶ τὰ 
τῶν δοκωμοσιῶν καύματα χαμαὶ καϑίζοντες, νύκτωρ 
πῶν τὸ περὶ τὸ ἱερὸν ἀποσβεννύντες πῦρ, ἐδικάζον- 
τό τε καὶ ἐδίκαζον, εἴτις τὲ παραβαίνειν αὐτῶν αἷτι- 
ὦτο τινά. δικάσαντες δὲ, τὰ δικασϑέντα, ἐπειδὴ φῶς 

γένοιτο, ἐν χρυσῷ πίνακι γράψαντες, μετὰ τῶν στο- 
λῶν μνημεῖα ἀνετίϑεσαν. νόμοι δὲ, πολλοὶ μὲν ἄλλοι 
πϑρὶ τὰ ἱερὰ τῶν βασιλέων ἑκάστων σαν ἴδιοι" τὰ 
δὲ μέγιστα, μήτε ποτὲ ὅπλα ἐπὶ ἀλλήλοις οἵσειν, βο- 

ηϑήσειν τὲ πάντας, ἄν ποῦ τὶς αὐτῶν ἔν τινι πόλει 
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τὸ βασιλικὸν καταλύειν ἐπιχειρῇ γένος: κοινῇ δὲ, 
καϑάπερ οἵ πρόσϑεν, βουλευόμενοι τὰ δόξαντα πε- 
ρὲ πολέμον καὶ τῶν ἄλλων πράξεων, ἡγεμονίαν ἀπο- 
διδόντες τῷ Ατλαντικῷ, γένει. θανάτου δὲ τὸν βασι- 

λέα τῶν συγγενῶν μηδενὸς εἶναι κύριον, ἂν μὴ τῶν 
δέκα τοῖς ὑπερήμισυ δοκῇ. ταὐτῃ δὴ τοσαύτην καὶ 
τοιαύτην δύναμιν ἐγ ἐκεύγοις τότε οὖσαν τοῖς τόποις 

ὁ ϑεὸς ἑ ἐπὶ τούσδε αὐτοὺς τόπους ξυντάξας, ἐκόμι- 

σεν ἔκ τινος τοιᾶσδε, ὡς λόγος, προφάσεως" ἐπὶ πολ- 

λὲς μὲν γεγεὺς, μέχρι περ ἡ τοῦ ϑεοῦ φύσις αὐτοῖς 
ἐξήρκει, κατήκοοέ τὸ σαν τῶν γόμων, καὶ πρὸς τὸ 
ξυγγενὲς ϑεῖον ὃν φιλοφρόνως εἶχον. τιὲ γὰρ φρονή- 
ματα ἀληϑινὰ καὶ πάντη μεγάλα ἐκέκτηντο, πραύ- 
τητι μετιὶ φρονήσεως πρός τε τὺς ἀεὶ ξυμβαιγούσας 

τύχας καὶ πρὸς ἀλλήλους χρώμενοι. διὸ, πλὴν ἀρε- 
τῆς πάντα ὑπερορῶντες, σμικρὰ ἡγοῦντο. τὸ παρόν- 
τὰ, καὶ ῥᾳδίως ἔφερον, οἷον ἄχϑος, τὸν τοῦ χρυσοῦ 
τὸ καὶ τῶν ἄλλων κτημάτων ὄγκον" ἀλλ οὐ μεϑύον- 
τες ὑπὸ τρυφῆς, οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ ἀκράτου ἀϑλυώττον- 
τες ἐσφάλλοντο "γήφοντες δὲ, ὀξὺ καϑεώρων ὅτι καὶ 

ταῦτα πάντα ἐκ τῆς φιλέας τῆς ποινῆς μετὰ ἀρετῆς 
αὐξάνεται, τῇ δὲ τούτων σπουδῇ καὶ τῇ τιμῇ φϑένει 
ταῦτά τε αὐτὸ, κἀκείνη ξυναπόλλυται τούτοις. ἐκ δὴ 
λογισμοῦ τὸ τοιούτου καὶ φύσεως ϑείας παραμεγού- 
σης πάντ᾽ αὐτῆς ηὐξήϑη ἃ πρὶν διήλθομεν. ἐπεὶ δ᾽ 
ἡ τοῦ ϑεοῦ μὲν μοῖρα ἐξίτηλος, ἐγίγνετο ἐν αὐτοῖς, 

πολλῷ τῷ ϑνητῷ καὶ πολλάκις ἀνακεραννι ὑμένη, τὸ 
δὲ ἀνϑρώπινον ἦϑος ἐπε κράτει, τότϑ ἢδὴ τὰ παρόν- 
τὰ φέρειν ἀδυναμοῦντες ἡσχημόγουν, καὶ τῷ δυγαὰ 

ΤΩ ΨΎΗΙ,, Κ 
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" - 5 ᾿ ; 

μένῳ ὅὁρὰν μὲν αἰσχροὺ κατεφαΐνοντο, τὰ κάλλιστα 
ῳᾧ 32 - ᾿ ω 

ἀπὸ τῶν τιμιωτάτων ἀπολλύντες " τοῖς δὲ ἀδυνατοῦ- 
2 ι ᾽ 3 ᾽ ὮΝ εἰν , . 

σιν ἀληϑινὸν πρὸς εὐδαιμονίαν βίον δρᾷν, τότε δὴ 
μάλιστα πάγκαλον μακάριοΐ τε ἐδοξάζοντο. εἶναι, 
λ ΕΥ͂ χδί Χ ὃ ἵ ὩὩ : ω ΞΕ 

πλεονεξίας ἀδίκου καὶ δυνάμεως ἐμπιπλάμεγοι. ϑεὸς 
ΝΠ ὩΣ Ὁ ᾿ 2 Γ ' « Γ 

δὲ ὁ ϑεῶν Ζεὺς, ἐννόμοις βασιλεύων, ἅτε δυνάμενος 

καϑορὰν τὰ τοιαῦτα, ἐννοήσας γένος ἐπιεικὲς ἀϑλί- 

ὡς διατιϑέμενον, δίκην αὐτοῖς ἐπιϑεῖναν βουληϑεὶς, 

ἵνα γένοιντο ἐμμελέστεροι σωφρογισϑέντες, ξυνήγει- 
᾿ 5 ᾿ 323. ὦν , 

ρὲ ϑεοὺς πάντας εἰς τὴν τιμιωτάτην αὐτῶν οἴκησιν, 
ει ῇ - - 

ἢ δὴ κατὰ μέσον παντὸς τοῦ κόσμου βεβηκυῖα, κα΄ 
ει νι Υ 

ϑορᾷ πάντα ὁσα γενέσεως μετείληφε" καὶ ξυγαγεί.- 

ρᾶς εἰπὲν, 

«Τεἶπει τὸ τέλος. 
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4 ΤΟΥ 
“ΙΠΙΑΜΟΓΩΥ͂ ΠΑΡΜΕΝΙΖΩ͂ΟΥ ΠΡΟΣΏΠΑ͂ 

ΚΕΦΑΔΟΣ, ΑΔΕΙΜΑ͂ΝΤΟΣ, ΑΝΤΊΦΙΩΝ, 
ΤΔΑΥΚΩΝ, ΠΥΘΟΖΏΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

ΖΗΝΏΣΙΝ, ΠΑΡΜΕΝΙΖΉΣ. 

πΕΙση ᾿ϑήναζε οἴκοϑεν ἐκ Κλαζομενῶν ἄφι- 
κόμεϑα, κατ ἀγορὰν ἐνετύχομεν ᾿Αδειμάντῳ τὲ χαὲ 
Τλαύκωγι" χαὶί μου λαβόμενος τῆς χε "ρὸς ὁ ᾿4δεί- 

μαᾶντος, Χαῖρ' »ἕφη, ὦ Κέφαλε' καὶ εἴ του δέῃ. τῶν. 

τῇδε, ὡν ἡμεῖς δυνατοὶ, φράϊε. ἀλλὰ μὲν δὴ, εἶπον 
ἐγὼ, πάρειμέ γε ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο, δεησόμενος ὗ ὑμῶν. 
«Δΐγοις ἂν, ἔφη, τὴν δέησιν. Καὶ ἐγὼ εἰπονέ, Τῷ ἀ- 
δελφῷ ὑμῶν τῷ ὁμομητρίῳ τί ἦν ὄνομα; οὐ γὰρ μέ- 
μγϑημαν" παῖς ΕἾ ποῦ ἣν ὃτε τοπρότερον ἐπεδήμησα 

δεῦρο ἐκ Κλαζομενῶν. πολὺς δὲ ἤδη χρόνες ἐξ ἐκεί- 
νου. τῷ μὲν γοὶρ πατρὶ, δοκῶ, Πυριλάμπης ὄγομα. 

Κλ 
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.- ἢ 5 ὩΎΡΦΟΟΣ 5) οὖ 

Ζέάγυ γε, ἔφη" αὐτῷ δὲ γε, Ἀντιφῶν. ἀλλὰ τἱ μά- 
, Ἷ Υ Γῳ.3ῳ 

ἐιστα πυνϑάνῃ; Οἵδ᾽, εἶπον ἐγώ, πολῖταί τι μοὶ 

εἰσὲ, μάλα φιλ ὁσδφοιν" ἀκηκόασί τὸ τυ οὗτος ὃ “ἦν. 

τιφῶν Πυϑοδώρῳ τινὶ Ζήνωνος ἑταίρῳ πολλὺ ἐγτε- 

τύχηκε" καὶ τοὺς λόγους, οὖς ποτὲ Σωκράτης καὶ 
Ζήνων καὶ Παομεγίδης διελέγϑθησαν, πολλάκις ἀχοὺ- 

͵ ὟἋῬ ᾿ ν ἐ ᾿ 

ΗΝ ΝῚ ῇ 3 . “᾿ ὧῳ Π 

σας τοῦ Πυϑοδώρου, ἀπομγνημογεῦύει. “ληϑῆ, ἔφη, 
λέγεις. Τούτων τοίνυν, εἶπον, δεόμεϑὰ ἀκοῦσαι. 

3 η ᾿ 7 7 " »ν 3 . Ξ 
χφλλ οὐ γαλεπὸν, ἔφη. μειράκιον γὺρ ὧν αὐτοὺς εὖ ζ ; ῦ : 
μάλα διεμελέτησεν. ἐπεὶ νῦν γε κατὰ τὸν πάππον τὲ 

Ὁ ΟΘΘΙ ΟΝ Ἷ Υ τ - , ἣ 52.223 καὶ ὁμώνυμον πρὸς ἱππικῇ ταπολλὰ διατρίβει. ἀλλ 
ΕῚ ἌΣ 3 "την Ε) ι ᾿ : ΕΥ 

εὐ δεῖ, ἴωμεν παρ ὠὐτόν. ἄρτι γὰρ ἐνθένδε οἴκαδε 

οἴχεται" οἰκεῖ δὲ ἐγγὺς ἐν ἸΠ]ελίτῃ. Ταῦτα εἰπόν- 
- 39 -ῳὭ 

τες, ἐβαδίζομεν. καὶ κατελάβομεν τὸν “ἱντιφρῶντα 
οὗκοι, χαλινόν τινα χαλκεὶ ἐκδιδόντα σκευάσαι. ἐπει- 

Ν ᾿ ΟῚ ἢ 5 ο ᾿ 3 

δὴ δὲ ἐκείγου ἀπηλλάγη, οἵ τε ἀδελφοὶ ἔλεγον αὐτῷ 
- ὶ 
«ς «' Τὰν, 2 ΟΝ Δ" ’ ! , ΠΩ} -Ὁ΄ 4 

ὧν ἕνεκα παρείη μεν, ἀγεγνωρισέ τὲ μὲ ἔκ τῆς προτέ 
Ν ’ “Ὁ 

ρας ἐπιδημίας, καὶ ἠσπάζετο. καὶ δεομένων ἡμῶν 
ι ο 2) Ἁ 

διελθεῖν τοὺς λόγους, τὸ μὲν. πρῶτον ὥκνεν" (πολὺ 
, Γ -Ὁ 2» 

γὰρ ἕφη ἔργον εἰναι) ἔπειτα μέντον διηγεῖτο. ἕφη 
: ε! ἌΡ ϑΥ 

δὲ δὴ ὁ Ἀντιφῶν λέγειν τὸν πνϑόδωρον ὁεριαρέρονς 
τὸ ποτὲ εἰς Παναϑήναια τὰ μεγάλα Ζήνων τὲ κοὺ 
Παρμενέδης. τὸν μὲν οὖν Παρμενίδην, εὖ μάλα ἤδη 
πρεσβύτην εἶναι, σφόδρα πολιὸν, καλὸν δὲ καὶ ἄγα- 

ϑὸν τὴν ὄψι», περὶ ἕτη μάλιστα πὲντϑ 'καὶ ἑξήκοντα" 
Ζήνωνα δὲ, ἐ ἐχγὺ ὑς ἐτῶν τετταράκοντα τότε εἶναι, εὖΞ 
μήκη δὲ, καὶ χαριέντα ἰδεῖν". καὶ λέγεσθαι αὐτὸν 

- ΜΝ .Ν παιδικὰ τοῦ Παρμενίδου γεγονξνοι.. καταλύειν δὲ 
Ὥ Α 2’ ι ᾿ -" ε ῇ } ,Ὶ ΄ ᾿Ν 

αὐτοὺς ἔρη παρὰ τῷ πυϑοδώρῳ, ἐκτὸς τείχους, ἐν 
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Ἱεραμεικῷ οἱ δὴ καὶ ἀφικέσθαι τόν τε Σωκράτη, 
καὶ ἄλλους τινὰς μετ αὐτοῦ πολλοὺς, ἐπιϑυμοῦντας 

ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων. τότε γὰρ 
αὐτὼ πρῶτον ὑπ ἐκείνων κομισϑ ἤναι. “Σωκράτη. δὲ 
εἶναι τότε σφόδρα γέον. ἀναγινώσκειν οὖν αὐτοῖς 
τὸν Ζήνωνα αὐτόν" τὸν δὲ Παρμενίδην τυχεῖν ἔξω 
ὄντα, καὶ εἶναι πάνυ βουχὺ ἔτι λουπὸν τῶν λόγων 
ἀναγινωσκομένων, ἡνίκα αὐτός τὸ ἐπεισελϑεῖν ἔφη ὃ 
Πυϑόδωρος ἔξυϑεν, καὶ τὸν Παρμενίδην μετ᾽ αὖ- 
τοῦ, καὶ “Τριστοτέλη, τὸν τῶν τριάκοντα γενόμενον" 
καὶ σμέκο ἄττα ἔτι ἐπακοῦσαι τῶν γραμμάτων. οὐ 
μὴν αὐτός 7ε ἀλλὰ καὶ πρότερον ἀκηκοέναι τοῦ Ζήνω- 
γοξ ὃν οὖν Σωκράτη ἀκούσαντα, πάλιν τε κελεῦσαι 
τὴν πρώτην ὑπόϑεσιν τοῦ πρώτου λόγου ἀναγνῶναι" 
καὶ ἀναγκωσϑείσης, Πῶς, φάναι, ὦ Ζήνων, τοῦτο λέ" 

γειῖς ; εἰ πολλά ἐς: τὰ ὄντα, ὡς ἄρα δεῖ αὐτὶ ὑμοιά τε 

εἶναι καὶ ἀνόμοια; τοῦτο δὲ ἀδύνατον. οὔτε γὰρ τὰ 
ἀνόμοια, ὅμοια, οὔτε τι ὅμοια, ἀνόμοια οἷόντε εἶ- 

γαι. οὐχ οὕτω λέγεις; Οὕτω, φάναι τὸν Ζήνωνα. 
Οὐκοῦν, εἰ ἀδύνατον τά τε ἀνόμοια ὅμοια εἶναι, καὶ 
τὸ ὅμοια, ἀνόμοια, ἀδύνατον δὴ καὶ πολλὰ εἶναι; 

εἰ γὰρ πολλὰ εἴη, πάσχοι ἂν τὰ ἀδύνατα. ἄρα τοῦ- 
τό ἐστιν ὁ βούλονται σοῦ οἱ λόγοι; οὐκ ἄ λλότο ἢ 
διαμάχεσθαι παρὰ πάντα τὰ λεγόμενα, ὡς οὐ πολλά 

ἔστι; καὶ τούτου αὐτοῦ οἴει σοὶ τεκμήριον εἰγαι ἕ- 
καστον τῶν λόγων; ὥστε καὶ ἡγῇ τοσαῦτα τεκμήρια 
παρέχεσϑαν, ὅσους πδρ λόγους γέγραφας, ὡς οὐκ 
ἔστι πολλά; οὕτως ὝΡΤΕ ἢ ἐγὼ οὔν ὀρϑῶς κατα- 

μανϑάνω; Οὔκ' ἀλλὰ, φάναι τὸν Ζήνωνα, καλῶς 
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-ῸὉ- {τ Α [4 [ΑΔ] 

συνῆκας ὁλὸν τὸ γράμμα ὁ βούλεται. ἸΠανϑάγω, 
ψρῖνο ν τν ᾿ Ἀο ΝΣ 32 , ο ' ε 

εὐπεὶν τὸν Σωκράτην, ὦ ΠΠ|ῺΧρμενίδη, ὁτι Ζήνων ὃδε 

οὐ μόνον τῇ ἀλλῃ σοῦ φιλίᾳ βούλεται ὠκειῶσϑ ζ ἢ ἢ φ νι ᾿ “ἢ ω ἰ )6Ὁ αε, 

3 Ν Ο ἐρ ὍΝ ’ ἘΡΈ Π ᾿ , 

ἀλλὰ καὶ τῷ συγγράμματι. ταὐτὸν γὰρ γέγραφξ 
᾽ ι Η ἱ ι 4 ᾿ἅ "ὉὋὉ -ὖ 

τρόπον τινὰ ὁπὲρ σύ. μεταβαλὼν δὲ ἡμᾶς πειρᾶται 
ΕῚ «- «ες « Ἁ ᾿ »οὋ͵ 

ἐξαπατᾷν, ὡς ἑτερόν τι λέγων. σὺ μὲν γὰρ ἐν τοῖς 
ποιήμασιν ἕν φὴς εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τούτων τεκμήρια 

παρέχῃ, καλῶς γε καὶ εὖ" ὃδε δὲ αὖ οὐ πολλὰ φη- 

σὶν εἶναι, τεκμήρια δὲ καὶ αὐτὸς πάμπολλα καὶ παμ- 

μεγέϑη παρέχεται, τὸ οὖν τὸν μὲν, ἕν φάγαι, τὸν 
᾿ .; « ᾿ 

δὲ, μὴ πολλὰ, καὶ οὕτως ἑκάτερον λέγειν ὥστε μηδὲν 
“ 2. ὦ ΦΟΝ - ᾿ 

τῶν αὐτῶν εἰρηκέναι δοκεῖν, σχεδόν τι ἐῤεγθντὰς ταὺυ- 

τὸ, ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους φύμεαια ἡμῖν τιὶὶ εἰρημέ- 

γα εἰρῆσϑαι. Ιγαὶ, φάναι τὸν Ζήνωνα, ὦ “Σώκρατες. 

σὺ δ᾽ οὖν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ γράμματος οὗ παντα- 
τα ΤΥ αν τ δ ͵ « ᾿ ς ᾿ ͵ 

χυῦ ηυϑησαι. καίτοι ὡσπὲρ γε αὖ “άκαιναν σκύλα- 
Ξ »" ν 9 ᾿ ᾿ ο' 2 4 

κες, εὖ μεταϑεῖς τὲ καὶ ἰχνεύεις τὰ λεχγϑέντα. ἀλλὰ 
ω ὶ . 2 

πρῶτον μὲν σε τοῦτο λανθάνει, ὁτι οὐ παντάπασιν 
4 ἡ ΜῈ. [ ᾽ ὉΔΩ͂Ν . ᾿ ΣΝ; Ἐ 

οὑὐτὼ σεμνυνετὰν τὸ γραμμα, ὡστὲ ἀπὲρ σὺ λΔλξγεις 
᾿ “- Α 5 ᾿ Ἵ 

διανον ϑὲν γραφῆναι, τοὺς ἀνϑρώπους δὲ ἐπικρυπτό- 
ἢ 2 ᾿ ε 

μενον, ὡς τι μὲγα διαπραττόμενον" ἀλλὰ σὺ μὲν εἰ- 
΄« δ ᾿ ; 4 ΝῚ ι ξ 

πὲς τῶν συμβεβηκότων τὶ, ἔστι δὲ τόγε ἀληϑὲς, βοὴ- 
ϑειά τις ταῦτα τιὰ γράμματα τῷ ἹΙαρμενίδου λόγῳ, 

πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας αὐτὸν ἡ δ ὡς εἰ, ἕν 
ἐστι πολλὰ, καὶ 7ελοῖα συμβαίνει, πσάσγειν τῷ λόγῳ, 

καὶ ἐναντία αὑτῷ. ἀντιλέγει δὴ οὖν τοῦτο τὸ γράμ- 
μα πρὺς τοὺς τιὶ πολλὰ λέγοντας, καὶ ἀνταποδίδωσι 

ταῦτα καὶ πλείω" τοῦτο βουλόμενον δηλοῦν, ὡς ἔτι 
, Ἁ 3 »Ὃ»ἍΣ {αὐ - Υ «ς 2 

γελοιότερα πάσχοι ἂν αὐτῶν ἡ ὑπόϑεσις, ἡ, εἰ πολ- 
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λὰ ἐστιν, ἢ ἡ τοῦ ἕν εἶναι, εἴτις ἱκανῶς ἐπεξίοι. διὰ 
τοιαύτην δὴ φιλονεικίαν ὑπὸ νέου ὄντος ἐμοῦ ἐγρά- 
φῆ, καί τις αὐτὸ ἔκλεψε γραφέν. ὥστε οὐδὲ ἐμὲ, βου- 
λεύσασϑαι ἐξεγένετο εἶτ᾽ ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς, 
εἴτε μὴ. ταύτῃ οὖν σὲ λανϑάνει, ὦ Σώχρατες, ὅτι 
οὐχ ὑπὸ νέου φιλονεικίας οἴει αὐτὸ  7εγράφϑοι, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ πρεσβ ϑυτέρου φιλοτιμίας. ἐπεὶ ὅπερ γ᾽ εἶπον, οὐ 

κακῶς ἀπείκασας. λλ᾿ ἀποδέχομαι, φάναι τὸν Σω- 
χράτην, καὶ ἡγοῦμαι ὡς λέγεις ἔχειν. τόδε δέ μοι εἰ- 
πέ" οὐ γομίξεις εἶναν αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτὸ εἶδός τι ; ὅμοι- 
ότητος, καὶ τῷ τοιούτῳ αὐ ἀδλό τι ἐναντίον, ὃ ἐστιν 

ἀνόμοιον; τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν, καὶ ἐμὲ καΐ σε, 
καὶ τὰ ἄλλα, ἃ δὴ πολλὰ καλοῦμεν, μεταλαμβάνειν; 

καὶ τὰ μὲν τῆς ὁμοιότητος μεταλαμβάνοντα, ομοιὰ 
γίγνεσθαι ταὐτῃ τὲ καὶ κατιὶ τοσοῦτον ὅσον ἂν με- 
ταλαμβάνοι; τὰ δὲ τῆς ἀνομοιότητος, ἀγόμοια; τὰ 
δὲ ἀμφοτέρων, ἀμφότερα; εἰ δὲ καὶ πάντα ἐγαντέων 
ὄντων ἀμφοτέρων μεταλαμβάνει, καὶ ἔστι, τῷ μετέ- 
χειν ἀμφοῖν, ὁμοιά τε καὶ ἀνόμοια αὐτὰ αὑτοῖς, τέ 

ϑαυμαστόν; εἰ μὲν γὸὺρ αὐτὼ τὰ ὅμοια τὶς ἀπέφαι- 
γὲν ἀνόμοια γιγνόμενα, ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας 
ἂν, οἶμαι, ἦν" εἰ δὲ τὰ τούτων μετέχοντα ἀμφοτέ- 
ρων, ἀμφότερα ἀποφαίνει πεπονθότα, οὐδὲν ὁ ἔμοιγε, 
ὦ Ζήνων, ἄτοπον δοκεῖ" οὐδὲ 7ε εἰ ἔν ἅπαντα ἅπο- 
φαΐνει τὶς, τῷ μετέχευν τοῦ ἑγὸς, καὶ ταὐτὰ ταῦτα, 
πολλὺ, τῷ πλήϑους αὖ μετέχειν" ἀλλ᾽ εἰ δ᾽ ἐστιν ἕν, 
αὐτὸ τοῦτο πολλὰ ἀποδείξει, καὶ αὖ τὰ πολλὰ δὴ, 
ἔν, τοῦτο ἤδη ϑαυμάσομαι. καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἃ- 
πάντων ὡσαύτως" εἰ μὲν αὐτὰ τὰ γένῃ τε καὶ εἴδη 
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ἐν αὐτοῖς ἀποφαίγοι τἀναντία ταῦτα πάϑη πάσχον- 
τὰ, ἄξιον ϑαυμάξειν' εἰ δὲ με ἕν τις ἀποδείξει ὄντα 

καὶ πολλὰ, τί ϑαυμαστόν; λέγων, ὅταν μὲν βούλη- 
ται πολλὰ ἀποφαίνειν, ὡς ἕτερα μὲν τὰ ἐπὶ δεξιᾷ 

μου ἐστὶν, ἕτερα δὲ τὰ ἐπ᾿ ἀριστερᾷ " καὶ ἕτερα μὲν 
ι εἴ ι Ν ἢν Ν 27 Ἁ γ᾿ τὰ πρόσϑεν, ἕτερα δὲ τὰ ὄπισϑεν" καὶ ἄνω καὶ κά- 

τω ὡσαύτως" (τλήϑ ους γὰρ, οἶμαι, μετέχω) ὁτὰν δὲ 
ἕν, ἐρεῖ ὡς ἑπτιὶ ἡμῶν ὄντων εἷς ἐγὼ εἰμι ἄνϑρωπος, 
μετέχων καὶ τοῦ ἑγός. ὥστε ἀληϑῆ ἀποφαίΐνοι ἂμ- 
φότερα. ἐὰν οὖν τις τοιαῦτα ἐπιχειρῇ πολλὰ καὶ ἕν 
ταὐτὰ ἀποφαίνειν, λίϑους καὶ ξύλα, καὶ τὰ τοιαῦτα" 

φήσομεν αὐτὸν πολλὰ καὶ ἕν ἀποδεικνύναι, οὐ τὸ ἕν 
πολλὰ, οὐδὲ τὺ πολλὰ ἕν" οὐδὲ τι ϑαυμαστὸν λὲ- 
γεν, ἀλλ ἅπερ ἂν πάντες ὁμολογῶμεν. ἐὰν δέ τις 

ὧν γῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, πρῶτον μὲν διαιρῆται χωρὶς 
αὐτὰ καϑ᾽ αὑτὼ τὰ εἴδη, οἷον ὁμοιότητά τε καὶ ἀνο- 
μοιότητα, καὶ πλῆϑος καὶ τὸ ἕν, καὶ στάσιν καὶ κί- 
γησι», καὶ πάντα τὼ τοιαῦτα" εἶτα ἐν ἑαυτοῖς ταῦ- 
τα δυνάμενα συγκεράννυσθαι καὶ διακρίνεσθαι ἀς- 
ποφαίνῃ, ἀγαίμην ἂν ἔγωγ, ἔφη, ϑαυμαστῶς, ὦ Ζή- 
γῶν. ταῦτα δὲ ἀνδρείως μὲν πάνυ ἡγοῦμαι “πεπρα- 
γματεῦσθϑαν" πολὺ μέντ᾽ ἂν ὧδε μᾶλλον, ὡς λέγω, 
ἀγασϑείην, εἴτις ἔχοι τὴν αὐτὴν ταύτην ἀπορίαν, ἐν 

αὐτοῖς τοῖς εἴδεσι παντοδαπῶς πλεκομένην, ασπερ 
ἐν τοὶς ὁρωμένοις διήλϑετε, οὕτω καὶ ἐν τοῖς λο) γ)υ- 

σμῷ λαμβανομένοις ἐπιδεῖξαι. “Δέγοντος δὴ, ἕφη ὅ 

Πυϑόδωρος, τοῦ Σωκράτους ταῦτα, αὐτὸς μὲν οἶδ- 
ΓΜ: π' - Φ 

σϑαι ἐφ᾽ ἑκάστου ἄχϑεσθϑαν τόν τὲ Παρμενίδην καὶ 
᾿ »γ. Ὁ ι ἢ 3.ϑ ὦ ἢ ᾿ 

τὸν Ζήνωνα" τοὺς δὲ πάνυ γὲ αὐτῷ προσέχεεν τὸν 
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γοῦν, καὶ θαμὰ εἰς ἀλλήλους βλέποντας μειδιᾷν, ὡς 

ἀγαμένους τὸν Σωχράτην. ὅπερ οὖν καὶ παυσαμὲ- 
γου αὐτοῦ εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, ὦ ὦ Σώκρατες, φά- 
γαι, ὡς ἄξιος εἰ ἄγασϑαι τῆς ὁρμῆς τῆς ἐπὶ τοὺς λό- 

γους. καί μοι εἰπὲ, αὐτὸς σὺ οὕτως δι οησαι ὡς λὲ- 

7εις; χωρὶς μὲν εἴδη αὐτὼ ἄττα, χωρὶς δὲ τὰ τούτων 

αὖ μετέχοντα ; καὶ τί σοι δοκεῖ εἶναι αὐτὸ ὁμοιότης 

χωρὶς, ἧς ἡμεῖς ὁμοιότητος ἔχομεν, καὶ ἕν δὴ, καὶ 

πολλά; καὶ πάντα ὅσα δὴ νῦν Ζήνωνος ἤκουες; 

Ἔμοιγε, φάναν τὸν Σωκράτην. Ἦ καὶ τὰ τοιώδε, 
εἰπεῖν τὸν “Παρμενίδην, οἷον δικαίου τὶ εἶδος αὐτὸ 
καϑ'᾽ αὑτό; καὶ καλοῦ κἀγαθοῦ, καὶ πάντων αὖ 

τῶν τοιούτων; Ἰγαὶ, φάναι. Τί δ᾽ , ἀγνϑρώπου εἶδος 
ἘΠ᾽  νῶ -“Ὁ τ ες - ᾿" 

χωρὶς ἡμῶν; καὶ τῶν οἷοι ἡμεῖς ἐσμὲν πάντων; αὖὐ- 
[ ττῇ 3 Ι ΡΒ} τ ὉΝ ἣν ὙΕΥ νι 

τό τι εἰδος ἀνθρώπου, ἢ πυρὸς, ἢ καὶ ὕδατος; Εν 

ἱπορίᾳ, φά λλάκις δὴ, ὦ Π 'δη, περὶ αὖ ἀπορίᾳ, φάναι, πολλάκις δὴ, ὦ Παρμενίδη, περὶ αὖ- 
τῶν γέγονα, πότερα χ χρὴ φάναι ὥσπερ περὶ ἐκείνων, 
4) 3) ὶ 

ἄλλως. Ἢ καὶ περὶ τῶνδε, ὦ Σώκρατες, ἃ καὶ γε- 
λοῖα δόξειεν ἂν εἶναι, οἷον ϑοὶξ, καὶ ὐπλὰς καὶ ὑὐ- 

2 95! - 

πος, Ἰ ἀλλό τι ἀτιμότατόν τε καὺ φαυλότατον, ἅπο- 
θεῖς εἴτε χρὴ φάνου καὶ τούτων ἑκάστου εἶδος εἰναῦ 

κ ᾽ν 2) ἘΝ" ἐὰν ξ΄ ε - .Ἷ 
χωρὶς, ὃν ἄλλο αὐτῶν ἢ ὧν ἡμεῖς μετοχειριζόμεϑα, 
εἴτε καὶ μή; Οὐδαμῶς, φά ὴν Σωχράτην, ἀλλὼ μὴ; «μῶς, φάναι τὸν -“ωχράτην, ἀλλὰ 
ταῦτά 7ὲ ἅπερ ὁρῶμεν, ταῦτα καὶ εἰναι" εἶδος δὲ 
τι αὐτῶν οἰηϑῆναι εἐγαί, μὴ λίαν ἢ ἄτοπον. ἤδη 

μέντοι ποτέ μὲ καὶ ἔϑραξε μὴ τι ἢ 7 περὶ πάντων ταῦ- 
" 3 ἰπὶ Ξ 

τὸν" ἔπειτα ὅταν ταύτῃ στῷ, φεύγων οἴχομαι, δείσας 
μή ποτε εἴς τινα ἄμυϑον φλυαρίαν ἐ ἐμπεσῶν διαφϑα- 

“Ὁ 

φῶ. ἐκεῖσε δ᾽ οὖν ἀφικόμεγος εἰς ἃ δὴ νῦν ἔων ν 



- 
΄ 
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᾿ 

εἴδη ἔχειν, περὶ ἐχεῖνα πραγματευόμενος διατρίβω.. Ι 
Ιγέος ἊΜ: εἰ ὅτι, φάναι τὸν Παρμενίδην, ὦ Σώκρα- ' 

τες" καὶ οὕπω σοῦ γβοτόνενο φιλοσοφία. ὡς ἔτι, 
τ ΑΝ Ι ΡΜ ι "ἕ .“ 35ωνι 2ῶ2ὃϑ». υν ΕῚ 

ἀντιλήψεται κατ ἐμὴν δόξαν, ὁτὲ οὐδὲν αὐτῶν ἀτι- 
μάσεις. νῦν δὲ ἔτι πρὸς ἐνῶ μόνον ἀποβλέπεις δό- 

ξας, διὰ τὴν ἡλικίαν. τόδε οὖν μοι εἰπὲ, δοκεῖ σοι, 

ὡς φῆς, εἴδη εἶναι ἄττα, ὧν τάδε τὰ ἄλλα μεταλαμΞ 
βάνοντα τὸς ἐπωνυμίας αὐτῶν ἴσχειν; οἷον, ὅμοιό-. 
τητος μὲν μεταλαβόντα, ὑμοια" μεγέϑους δὲ, μεγά- 

λα" κάλλους δὲ καὶ δικαιοσύνης, δίκαια τε καὶ καλὰ 

γίγνεσθαι. Πάνυ γε, φάναι τὸν Σωκράτην. Οὐκοῦν 
ἤτοι ὅλου τοῦ εἴδους ἢ μέρους ἕκαστον τὸ μεταλαμ- 
βάνον μεταλ αμβάνει; ἢ ἀλλη τὶς ἂν μετάληψις χω- 
οὶς τούτων γένοιτο; Καὶ πῶς ὧν; εἶπε. Πότερον 
οὖν δοκεῖ σοι ὅλον τὸ εἶδος ἐν ἑκάστῳ εἶναι τῶν πολ- 
λῶν, ὃν ὄν; ἢ πῶς; Τὶ γὰρ κωλύει, φάν αν τὸν Σὼ- 

] 

' 

κράτην, ὦ Παρμενίδη, ἕν εἶναι; Ἵν ἄρα ὃν καϊταῦ- 

τὸ ἐν πολλοῖς καὶ χωρὶς οὖσιν, ὅλον ἅμα δ» ὅσται" 

καὶ οὕτως αὐτὸ αὑτοῦ χωρὶς ὃν εἴη. Οὐκ ἂν εἶναι, 
! τ ΝΣ ς- , ᾿ ε 3 ΕἸ 

φάναι. Οἷον, εἰ ἡμέρα εἴη μία καὶ ἡ αὐτὴ οὖσα, 
γῶν Ὁ} 2 ᾿ νὰ 3: ᾿ ἘῚ νεὗω 

πολλαχοῦ ἅμα ἐστὶ, καὶ οὐδὲν τι μᾶλλον αὐτὴ αὑτῆς 
) [᾿] - 5 “ “ 

χωρίς ἐστιν" οὕτω καὶ ἕχαστον τῶν εἰδῶν ἕν ἐν πᾶ- 
3 

σιν ἅμα ταὐτὸν εἴη. ᾿Μδέως 78, φάναι, ὦ “Σώκρατες, 
ἐγ ταὐτὸν ἅμα πολλαχοῦ ποιεῖς" οἷον εἰ ἱστίῳ κα- 
ταπετάσας πολλοὺς ἀνϑρώπους, φαίέης ἐπὶ πολλοῖᾷ 
Ξ ἷς . 3 ω ς - " 2 

εἰναι ὅλον. ἢ) οὐ τὸ τοιοῦτον ἡγῇ λέγειν; ἼΠσως, φά- 
ΒΡ. 3 [Ἱ ) 23 Ἂ [ ΠΥ - 5 Π 5») 2 2Ὰ Ω 

γαι. Τ᾽] οὐν Ὅλον εφ ξἕχκάστῳ τὸ ({ὕτίον ἕξ ἃ», ἢ) μδ- 
2 Ἰ ν 3} ΕΝ ᾿ : ιν 55) 

ρος αὐτοῦ αλλὸ ἐπ ἀλλῳ; δΔήῆέρυς. Περιστα ἀρα, 
Ἂ 2 ῃ 

φάγαι, ὦ «Σώκρατες, ἔστιν αὐτὰ τὰ εἴδη" καὶ τὰ μδ 
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᾿ 5.» ’ ᾽ν ᾿ Ἃ Φν ν ὌΝ 6. Ψ 
τέχοντα αὐτῶν, μέρους ἂν μετέχοι, καὶ οὐκέτι ἕν ἑκά. 
στῳ ὅλον, ἀλλὰ μέρος ἑκάστου ἃ» ἕν εἴη. Φαίνεται 

οὕτω 7ὲ:. ἮΙ οὖν ἐθελήσεις, ὦ Σώκρατες, φάναι τὸ 
Ἀν» [4] 23) 

ἕν εἶδος ἢ ἡμῖν τῇ ἀληϑείᾳ μερίζεσθαι; καὶ ἔτι ἕν ἔςαι; 
᾽ὃ “Ὁ 5 - Ὥ 4 μ ; 5 3 ᾽ ᾿Ὶ , 

Ουδαμῶς, εἰπεῖν. Οραὰ γαρ, φάγαι, ει αὐτὸ τὸ μέ- 

γεϑος μεριεῖς, καὶ ἕκαστον τῶν πολλῶν μεγάλων, με- 
γέϑο υς μέρει σμικροτέρῳ αὐτοῦ τοῦ με; γέϑους, μέγα 
ἔσται, ἀφ οὐκ ἄλογον ἀρ μνε τινὲς Πάνυ γε, ἔφη. Τί 

δέ; τοῦ ἴσου μέρους ἕκαστον σμικρὸν ἀπολαβόντι, 
εἰ Ἐπ᾿ ϑαγν 2» 3 δὰ ω 5» ἐῶ ΒΡ ΑΝ ΝΙ ᾧ 
δξεν ᾧ ἐλάττονι ὄντι αὐτοῦ τοὺ ἴσου, τὸ ἔχον, ἴσόν 
ὦ ἔσται; ἀδύνατον. λλὰ τοῦ σμικροῦ μέρος τὶ τί ἔσται; αἰδύνατον. (ΑἹ μικροῦ μέρος τὶς 

«ε -Ὁ ᾿ ι 9 -Ὁ -“ 3» 

ἡμῶν ἕξει" τούτου δὲ αὐτοῦ τὸ σμικρὸν μεῖζον ἕςαι, 
«; 3 "»- ΄, Ἂς « ; 2 

ατὲ μέρους αὐτοῦ ὄντος. καὶ οὕτω δὴ αὐτὸ τὸ σμι- 
ι »"»Ο 2 ξ΄ »] ὃ ἘΌΗ ᾿ 3 

κρὸν μεῖζον ἔσται. ᾧ δ᾽ ἂν προστεϑῇ τὸ ἀφαιρε- 
ν᾽ - 2» 5 2 »"-ὔ5-Ὃ« 2. 

ϑὲν, τοῦτο σμικρότερον ἔσται, ἀλλ οὐ μεῖζον ἢ 7 ἐτρίν. 

Οὐκ ἂν 7ένοιτο, φάναι, τοῦτό γε. Τίνα οὖν τρόπον, 
εἰπεῖν, ὦ “Σώκρατες, τῶν εἰδῶν σοι τἄλλα ἐθιν Ν 
ται, μὴτε κατὰ μέρη, μὴτε κατὰ ὅλα μεταλαμβάνειν 

3 ἢ ΄ 7 - ͵ 

δυνάμενα; Θὺ μὰ τὸν Ζἰία, φάναι, οὔ μοι δοκεῖ εὕ-- 
Μ τ οω ΡΣ “-ὠΗ τ 

γ0λον εἰναι τὸ τοιοῦτον οὐδαμῶς διορίσασθαι. 12 
δὲ δγ Υ ὃ - 2» γχενλ -ὋὟοὋΩ ὍΣ ’ ΕῚ 
ὃ δὴ; πρὸς τοῦε πῶς ἔχεις; ΓΟ. ποῖον; Οἰμαε σξ ἐκ 

τοῦ τοιοῦδε ἕν ἕκαστον εἶδος οἴεσθαι εἶναι" ὅταν 
“22 5 ᾿ς Ξ᾽ , 

πόλλ ἀττὰ μεγάλα δόξῃ σοὶ εἶναι, μέα τὶς ἴσως δο- 
΄᾿ς»ν, τ Ἢ ἂν δ ’ » ᾿ « [6 ἢ ἢ 

κεῖ ἰδέα αὐτὴ εἶναι ἐπὶ πάντα ἰδόντι, οϑεν ἕν τὸ μέ- 
ὃ « εν 23... -»ο“ὕ 

γα ἡγῇ εἴνσι. "ἀλη λέγεις, φάνη, Τί δ᾽ αὐτὸ τὸ 

βόγον καὶ τἄλλα τὰ μεγάλ α, ἐὼν ὡσαύτως τῇ μισῇ 
ἐπὶ πάντα ἰδῃς, οὐχὶ ἕν τι αὖ μέγα φανεῖται, ᾧ ταῦ- 
τὰ πάντα ἀνάγκη μεγάλα φαίνεσθαι; ἴποικεν. ᾿11λλο 
᾽) - παι ΝΜ 59 ᾿ὐφ πρός, 3 Στ ἢ ᾿ 
ἀρὰ εἰδὸς μεγέϑους ἀναφαγήσεται, παρ᾽ αὐτό τε τὸ 
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ΟΝ Ωρ Φ ΨΥ ἐν ἡ ΚΆΣΣ 
Θ 

ἐβες 
" “Ἱ ὃς 

δὲξ-- 
-- ΠῚ δ- 

το» 
ὅκως 

ὶ Ὁ Ε Τῆς ἘΞ 
ῷ 3 - ῷ ᾿ς ΞξΞω δεὶ [] ει 

Ε- 
᾿ς -ι. Ὑ Ξ“ἰ τσ, 

σται" ἐν: οὐκέτι πο ὃν ἕκαστον σοὶ τῶν εἰδῶν ἔστσι, 
ἀλλ᾿ ἀπειρα τὸ πλῆϑος. ᾿Αλλὰ φάναι, ὦ ἐν χοψηνν, 

τὸν Σωκράτην, μιὴ τῶν εἰδῶν ἕκαστον τούτων ἢ νόη-᾿ 
μα, καὶ οὐδαμοῦ αὐτῷ προσήνῃ ἐγγίνεσθαι ἀλλοϑὲ 
}Ν - ΡλῚ «' ς , 39 

ἢ ἐν ψυχῆ. οὕτῶ γὰρ ἂν ἕν τὸ ἕκαστον εἴη, καὶ οὐκ 
ΡΒ.) 5») Γ [4] Ὡ ἈΠ αν 7 Ξ Γ ε" 

ὃν ἔτι πάσχοι ἃ γῦν δὴ ἐλέγετο. Τί οὖν; φάναι, ἕν 
[4] ! 2 -Ὁ ! ͵ , 3 , 2 3 
ἕκαστόν ἐστι τῶν γοημάτων, γόημα δὲ, οὐδενός; .1λλ 
Μ᾿ 2 -" 3 Ὄ»"- ! 3 

ἀδύνατον, εἰπεῖν. Αλλὰ τινός; Ιγχαί. Ὄντος, ἡ οὐκ 
3.» 2] φ᾽ 3 « Π ΝΕ ἢ "Ὁ Σ Ὁ 

ὄντος; Ὄντος. (ὐὐχ ἕνός τινος, ὁ ἐπὶ πᾶσιν ἐκεῖνο 
5 3 ; 

τὸ νόημα ἐπὸν νοεῖ, μίαν τινὰ οὖσαν ἰδέαν; ἹΝαΐ. 
Εἶτα οὐκ εἶδος ἔσται τοῦτο τὸ γοούμενον ἕν εἶναι, 

ΞΕ Ὁ ΩΣ ι εξ γόνον. ἀν 3 ᾽ Ε ἢ ᾿ ἀεὶ ον τὸ αὐτὸ ἐπὲ πᾶσιν; Ανάγεξη αὖ φαίγεται. Τί 
τ Π ΟῚ Ὁ 1 Π 32 5 ᾿ 5 2] 

δὲ δή; εἰπεῖν τὸν Παρμενέδην, οὐκ ἀνάγκη, εἰ, τἄλλα 
᾿ -“ο}Ὃ 2 ο ᾿ .-Ὁ ΒῚ 

φὴς τῶν εἰδῶν μετέχειν, 1] δοκεῖν σοι ἐκ νοημάτων 

ἕκαστον εἶναν, καὶ πάντα νοεῖν, ἢ νοήματα ὄντα, 
ἀνόητα, εἶναι; “1λλ: οὐδὲ τοῦτο, φάναι, ἔχει λόγον. 
ἀλλ᾽, ὦ Παρμενίδη, μάλιστα ἔμοιγε καταφαίνεταν 
τ ᾽ ,»ὔ " [οἱ 

ὡδς ἔχειν. τὸ μὲν εἴδη ταῦτα, ὠσπερ παραδείγματα, 
ἑστῶναι; τῇ φύσει" τὰ δὲ ἄλλα, τοῦτοις ἐοικέναι, 
καὶ εἶναι ὁμοιώματα. καὶ Ἶ μέϑεξις αὕτη τοῖς ἀλ- 
λοις γίγνεσϑο σι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τὶς ἢ εἰκασϑῆγαι 

αὐτοῖς. εἰ οὖν τί, ξφη, ἔοικε τῷ εἴδει, οἱόν τὲ ἐκεῖγο 

τὸ εἶδος μὴ ὅμοιον εἶναι τῷ εἰκασϑέντι, καϑόσον 
32 -Ὁ 

αὐτῷ ὰρωμ ον, » ἢ) ἐστί τις μηχανὴ, τὸ ὅμοιον μὴ 
ς ᾿ Ξ ο ΦοΣ γηῖλ δὲ τὰν ἀν 
ὁμοίῳ εἰναι ὁμοίον; Θύκεστι. 10 θὲ ὁμοιον τῷ ὁ- 

μοίῳ ἀρ οὐ ὍΝ. ἀνάγκη ἑγὸς τοῦ αὐτοῦ εἴδους 
μετέχειν; ἀνάγκη. Οὗ δ᾽ ἂν τὰ ὕμοια μετέχοντα, 
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ΓΤ ΣῪ ᾽ 
ὅμοια ἢ, οὐκ ἐκεῖνο ἔσται αὐτὸ τὸ εἶδος; Παντό- 
ποσὶ μὲν οὖν. Οὐκ ἄρα οἷόν τὲ τι τῷ ἀδε θποιον 
“ν οὐδὲ τὸ εἶδος, ἤπλω. εἰ δὲ μὴ, παρὰ τὸ εἶδος 

ΕλῚ “-οσ ΄ Ὁ; 

εἰ ἀλλο ἀναφαγήσεται. εἶδος" καὶ ἂν ἐκεῖνό τῷ ὃ- 
ἕοῖον ἢ, ἕτερον αὖ" καὶ οὐδέποτε παύσεται ἀεὶ κιι- 

γὸν εἶδος γιγνόμενον, ἐὰν καὶ τὸ εἶδος τῷ ἑαυτοῖ 
ἱετέχοντι ὅμοιον γῇ; “νηται. .4ληϑέστατα λέγ ις. Οὐκ 

ἄρα ὁμοιότητι τἄλλα τῶν εἰδῶν ἀὐβδυέμ βάν ἄλλο 
ὅλ « ὧ 

τι ἄλλο δεῖ ζητεῖν ᾧ μεταλαμβάνει. Ἔοικεν. ᾿Ορᾷς 

οὗν, φάναι, ὦ Σώκρατες, ὅση ἡ ἀπορία, ἐάν τις ὡς 
εἰδὴ ὄντα αὐτὰ καϑ' ξαυτὰ διορίζηται; Καὶ μάλα. 

«53 7 ΕΥ) Υ [6] « 2, 5 Αὖ 3 7 

Εὖ τοίνυν ἴσϑι, φάναι, ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέπω 
“- ἢ .' εἴ Ὶ 

ἅπτῃ αὐτῆς ὅση ἐστὶν ἡ ἀπορία, εἰ ἕν εἶδος ἕκαστον 
-- .ὕἦἷ Ἄν ἃ 5 -Γ μ -“ “ 

τῶν ὄντων αἰεὶ τι ἀφοριζόμενος ϑήσεις. Πῶς δὴ; εἰ- 
-Ὁ ᾿ , ᾿ “ 2) ᾿ , ᾿ 

πεῖν. Πολλὰ μὲν καὶ ἀλλα, φάναι, μέγιστον δὲ τό- 
, ᾿ ι 3 ᾿ δε. εἴτις φαίη μηδὲ προσήκειν αὐτὰ γιγνώσκεσϑαι, 

3», ω τ, ᾿ - 5) ᾽ - - 

ὄντα τοιαῦτα οἱχ φαμὲν δεῖν εἰναι τὰ εἴδη, τῷ ταῦ- 
Ι 2 Β.Ὶ 2» Ἁ 2 - ε; [ 

τὰ λέγοντι οὔκ ἂν ἔχοι τὶς ἐνδείξασϑαι ὅτι ψεύδεται" 
τὶ -»΄ὉὋἣ ; Ἁ ΒῚ Ὁ 

εὐ μὴ πολλῶν μὲν τύχοι ἔμπειρος ὧν ὃ ἀμφισβητῶν, 
Ἃ ν 9 4 ; 2 

καὶ μὴ ἀφυὴς, ἐϑέλοι δὲ πάνυ πολλὰ καὶ πόρῥωϑεν 
πραγματευομένου τοῦ ἐνδεικνυμένου ἕπεσθαι" ἀλλ 
9 δ} ’ : ἀπίϑανος ἂν εἴη ὃ ὁ ἄγνωστα αὐτὰ ἀναγκάζων εἶναι. 
Πῆ δὴ, ὦ Παρμενί ἰδὴ ; φάναι τὸν “Σωκράτη. Ὅτι, 
3 

ὦ Σωκραέες; οἶμαι ἂν καί σε καὶ ἄλλον ὅστις αὐτήν 

τινὰ καϑ' αὑτὴν αὐτοῦ ἑκάστου οὐσίαν τέϑεται εἶ- 

»αὶ, ὁμολογῆσαι ἂν, πρῶτον μὲν μηδεμίαν αὐτῶν 
εἶναι ἐν ηιῶν. Πῶς γὰρ ἂν αὐτὴ καϑ' αὑτὴν ἔτι εἴη; 

φάναι τὸν ἸΣωκρύτη. Ἱαλῶς λέγεις, εἰπεῖν. Οὐκοῦν 

χϑῷ ὅσωι τῶν ἰδεῶν ποὺς ἀλλήλφις εἰσὶν αἵ εἰσιν, αὖ- 
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ἃ τ ε ἢ « ιν 3» ϑὴ 2} 3 ᾿ Π 
τοῦ πῷ ὡς αὑτὰς ἘΠΡ οὐσίαν ἕχουσιν, ἀλλ οὐ πρὸς τὰ 

παρ᾿ ἡμῖν εἴτε ὁμοιώματα, εἶτε ὅπη δή τις αὐτὰ τί- 

ϑεται, ὧν ἡμεῖς μετέχοντες, εἶναι ἕκαστα ἘΠΟΡΟΡῸΝ 
ζόμεϑα. τιὶ δὲ παρ᾽ ἡμῖν. ταῦτα, ὁμώνυμα ὄντα ἐκεί- 
ψοις, αὐτὰ αὖ πρὸς αὗτά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὗ πρὸς τὰ εἴ- 

δη, καὶ ξαυτῶν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκείνων ὅσα αὖ ὀνομάζεταν 

οὕτω. Πῶς λέγεις; φάναι τὸν Σωκράτην. Οἷον, φά- 

ψαι τὸν Παρμενέδην, εἴτις ἡμῶν του δεσπότης ἢ δοῦ- ρμενέδην, εἴτις ημῶν του δεσπότης ἢ δοῦ 
“3 39 -Ὁ ει: 

λός ἐστιν, οὐκ αὐτοῦ δεσπότου δήπου ὁ ἐστι δεσπό- 
αὐ: ἀν ἐν ' δ ἮΣ ὦΣ εν Ξ ν υνῶ ΄ ε͵ » 

τῆς, ἐκείνου δοῦλός ἐστιν" οὐδὲ αὐτοῦ δούλου, ὁ ἐξε 
- ϑ κι θα ἌΝ, Ἰω- »ν 

δοῦλος, δεσπότης ὃ δεσπότης " ἀλλ ἀγϑρωπος ὧν 
ΞῚ τ ΕῚ Ὁ τ 

ἀνθρώπου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν. αὐτὴ δὲ δεσπο- 
Υ̓͂ . 3. ὦ Υ͂ ) Ἧ ω« » Ἂ Υ [᾿ 

τεία, αὐτῆς δουλείας ἐστὶν ὃ ἐστι" καὶ δουλεία ὡς- 
! 2 4 ἰς 3.»ϑ ὦ ’ 5 ΡῚ 3 ι 

αὑτως, αὐτὴ δουλεία αὐτῆς δεσποτείας. ἀλλ ουὅ τὰ 

ἐν ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα τὴν δύναμιν ἔχει, οὐδὲ ἐκεῖνα 
᾿ ἃ "νην ΒῚ 2 ει Γ 32 ᾿ [ῳ “ Ἃ 4 ς 

πρὸς ἡμᾶς" αλλ, ὁ λέγω, αὐτὰ αὑτῶν καὶ πρὸς αὖ- 
ι Ὁ ᾿ Σ ς»"» τιὶ ἐκεῖνά τὲ ἔστι, καὶ τὰ παρ ἡμῖν ὡσαύτως πρὸς 

« , 2Ὰ 3 Γ [“Ἱ " ᾽ 9 2 Ὁ 

ἑαυτά. ἢ οὐ μανϑάνεις ὁ λέγω; Πάνυ γΥ, εἰπεὶν 
2 - Ἅ, [ 

τὸν Σωχράτη, μανϑάνω. Οὐκοῦν καὶ ἐπιστήμη, φά- 
τη κι ᾿ ῳ ») Ἢ ᾿ οω ἜΡΩΣ ϑὴ 1 

γαι, αὐτὴ μὲν ὁ ἐστιν ἐπιστήμη, τῆς ὁ ἔστιν ἀλήϑεια, 

αὐτῆς ἂν ἐκείνης εἴη ἐπιστήμη; Πάνυ 7:: “κάστη 
« 

δὲ αὖ τῶν ἐπιστημῶν ἢ ἐστιν, ἑκάστου τῶν ὄντων, 0 

ἐστιν, εἴη ἂν ἐπιστήμη. ἢ οὔ; Ιγαί. Ἢ δὲ παρ' ἡμῖν 
ἐπιστήμη, οὐ τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἂν ἀληϑείας δἴη; καὶ 
αὖ ἑκάστη ἢ παρ᾽ ἡμῖν ἐπιστήμη, τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὅν-. 

των ἑκάστου ἂν ἐπιστήμη συμβαίνοι εἶναι; “Ἱνάγκη, 
ἀλλὰ μὴν αὐτά γε τὰ εἴδη, ὡς ὁμολογεῖς, οὔτε ἔχο- 
μὲν, οὔτε παρ ἡμῖν οἷόν τε εἶναι. Οὐ γὰρ οὖν. Γι- 
γνώσκεται δὲ γὲ που ὑπὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοῦ τῆς 
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ἐπιστήμης αὐτὰ τὰ γένη ἃ ἐστιν ἕκαστα ; Ναί. Ὅ 
Ὡν αρονέκι. ὐρβὲ ΛΕΥῚ ΡΝ 

γε ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. Οὐ γάρ. Οὐκ ἀρὰ ὑπό γε ἡμῶν 
γιγνώσκεται τῶν εἰδῶν οὐδέν " ἐπειδὴ αὐτῆς ἐπιστή- 
μὴς οὐ μετέχομεν. Οὐκ ἔοικεν. ᾿ἴγγωστον ἄρα ἡμῖν 
ἐστι καὶ αὐτὸ τὸ καλὸν Ο᾽ ἐστι, καὶ τὸ ἀγαϑόν" καὶ 
πάντα ἃ δὴ ὡς ἰδέας αὐτὰς οὔσας ὑπολαμβάνομεν. 

᾿Κινδυνεύει. Ὅρα δὴ ἔτι τούτου δεινότερον τόδε. Τὸ 
ποῖον; Φαίης ἂν ποῦ, εἴπέρ ἐστιν αὐτό τι γένος ἐπι- 

στήμης, πολὺ αὐτὸ ἀκριβέστερον εἶναι ἢ τὴν παρ᾽ ἡ- 
᾿μὲν ἐπιστήμην; καὶ κάλλος, καὶ πάντα τὰ ἀλλα οὔ- 
τω; ναί. Οὐκοῦν, εἴπέρ τι ἄλλο αὐτῆς ἐπιστήμης 

μετέχει, οὐκ ἄν τινα μᾶλλον ) ἢ ϑεὸν φαΐης ἔχειν τὴν 

ἀκριβεστάτην ἐπιστήμην; ἀνάγκη. Δρ᾽ οὖν οἷός τε 
αὖ ἔσται ὃ θα τὶ παρ᾽ ἡμῖν γινώσκειν, αὐτὴν ἐπι- 

στήμην ἔχων; Ἰ γὺρ οὔ; Ὅτι, ἔφη ὁ Παρμενίδης, 
ὡμολόγηται ἡμῖν, ὦ ὦ Σώκρατες, μήτ' ἐκεῖνα τὰ εἴδη 
πρὸς τὰ παρ ἡμῖν τὴν δύναμιν ἔχειν, ἣν ἔχει, μήτε 

τὸ παρ ἡμῖν, πρὸς ἐκεῖνα" ἀλλ᾿ αὐτὰ πρὸς αὑτὰ 

ἑκάτερα. ἱΩμολόγηται γάρ. Οὐκοῦν εἰ παρὰ τῷ ϑεῷ 
αὕτη ἐστὲν ἡ ἀκριβεστάτη δεσποτεία, καὶ αὕτη ἢ 
ἀκριβεστάτη ἐπιστήμη, οὔτ᾽ ἂν ἡ δεσποτεία ἡ ἐκείς 
γων, ἡμῶν ποτε ἂν δεσπόσειεν, οὔτ᾽ ἂν ἡ ἐπιστήμη 
ἡμᾶς γνοίη, οὐδὲ τι ἄλλο τῶν παρ ἡμῖν" ἀλλὰ ὅμοί- 
ὡς ἡμεῖς ἐκείνων οὐκ ἄρχομεν τῇ παρ᾿ ἡμῖν ἀρχὴ, 
οὐδὲ γιγνώσκομεν τοῦ ϑείου οὐδὲν, τῇ ἡμετέρᾳ ἐπι- 
στήμῃ" ἐκεῖνοί τὲ αὖ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε δὲ- 
σπόται ἡμῶν εἶσιν, οὔτε γιγνώσκουσι τὰ ἀνθρώπινα 

πράγματα, ϑεοὶ ὄντες. ᾿Ἰλλὰ μὴ λίαν, ἔφη, ϑαυμα- 
στὸς ὃ λόγος, εἴτις τὸν ϑεὸν ἀποστερήσει τοῦ εἰδέναι; 
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- ᾿ Ξ3 2 δ. 
Ταῦτα μέντοι, ὦ “Σώχρατες, ἔφη ὃ Παρμενίδης, καὶ 
ἔτι ἄλλα πρὸς τοῦτοις πάνυ πολλὰ ἀναγκαῖον ἔχειν 

τὸ εἴδη, εἰ εἰσὶν αὑται αἵ ἰδέαι τῶν ὄντων" καὶ ὁριεῖ- 

ταί τις αὐτό τι ἕκαστον εἶδος" ὥστε ἀπορεῖν τε τὸν 
ἀκούοντα, καὶ ἀμφισβητεῖν ὡς οὔτς ἐστὶ ταῦτα, εἴτε 
[ο ,η εἶ, λλὴ ΣΟΥ ΧΑΝ 2 ᾿ ἘΡΕ " ἂνϑ 

ὅτι μάλιστα εἴη, πολλὴ ἀνάγκη αὐτὼ εἶναι τῇ ἄγϑρω- 
᾽ 2 ωο οὉ 

πίνῃ φύσει ἄγνωστα. καὶ ταῦτα λέγοντα, δοκεῖν τξ 
,“}ὔ ὶ ͵ ’ -Ὁ 

τὶ λέγειν" καὶ, ὃ ἄρτι ἐλέγομεν, ϑαυμαστῶς ὡς δυς- 
ἮΝ ι 3 . 

ἀνάπειστον εἶγαν" καὶ ἀνδρὸς πάνυ μὲν εὐφυοῦς, 
τοῦ δυνησομένου μυϑεῖν ὡς ἔστι γένος τὶ ἑκάστου, 

Ἃ 2 ᾿ 9 κ 2 ς » ι ᾿ 

καὶ οὐσία αὐτὴ καϑ' αὑτήν" ἔτι δὲ ϑαυμαστοτέρου, 
ω- ἴδιον ἐὦ Χ 32]η.ἡ ὃ ᾿ "τ ’ 

τοῦ εὑρήσοντος, καὶ ἄλλον δυνησομένου διδάξαι πάν- 

τα ταῦτα ἱκανῶς διευχρινησάμενον. ξυγχωρῶ σοι, 

ἔφη, ὦ Παρμενίδη, ὃ “Σωκράτης. πάνυ γάρ μου χα- 

τὰ νοῦν λέγεις. ᾿Ηλλὰ μέντοι, εἶπεν ὃ Παρμενίδης, 

εἰ δή γέ τίς, ὠξώκρατες, αὖ μὴ ἐάσεε εἴδη τῶν ὄντων 
Ξ ἡ ων " ΒΣ 

εἰναι. εἰς πάντα τὰ δὴ νῦν καὶ ἀλλα τοιαῦτα ἀπο- 
᾿ οι “-Ὁ Ξ ς ϑςοιῷ 

βλέψας, μηδὲ δριεῖταν εἶδος ἑνὸς ἑκάστου, οὐδὲ ὁποι 
ἢ κ " ΕΣ [ 5» 

τρέψει τὴν διάνοιαν ἕξει, μὴ ἐῶν ἰδέαν τῶν ὄντων 
ς ! ν 2 κι “" ο 

ἑκάστου τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἰναι" καὶ οὕτω τὴν τοῦ δια- 
ι Ὁ Γ 

λέγεσθαι δύναμιν παντάπασι διαφϑερεῖ. τοῦ τοιού- 
του μὲν οὖν μοι δοκεῖς καὶ μᾶλλον ησϑῆσϑαι. 4λη- 

ϑὴ λέγεις, φάναι. Τὶ οὖν ποιήσεις φιλοσοφίας πέρι; 
Ὁ , ! 9 Ἀ “- 

πῇ τρέψῃ, ἀγνοουμένων τούτων; Οὐ πάνυ μοὶ δοκῶ 
στ " “Δο ᾿ 3 - ἊΝ καϑοραν ἔν γε τῷ παρόντι. Πρωΐ γὰρ, ενπεὶν, πριν 

γυμνασϑῆναι, ὦ Σώκρατες, δρίζεσθαν ἐπιχειρεὶς κα’ 
Ὰ ’ Ἄν ο 

λόν τε τί καὶ δίκαιον, καὶ ἀγαθὸν, καὶ ἕν ἕκαστον 
τῶν εἰδῶν. ἐνενόησα γὰρ καὶ πρώην σοῦ ἀκούων 
διαλεγομένου ἔνϑιἀδε ᾿Ἱριστοτέλει τῷδε. καλὴ μὲν 
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Ξ “ 6 [ω .ο Ἃ 

οὖν καὶ ϑεία, εὖ ἔσϑι, ἢ δρμὴ ἣν δρμᾷς ἐπὶ τοὺς λό- 
« Υ᾿ “ ᾿] 

γους" ἕλκυσον δὲ σαυτὸν καὶ γύμνασον μᾶλλον διὰ 

τῆς δοκούσης ἀχρήστου εἶναι καὶ καλουμένης ὑπὸ 
-»Ὁ» »-»"ὝἭ 5 ᾽ ε! γ᾽ ᾽ Ψ 3 ι τ 4 

τῶν πολλῶν ἀδολεσχίας, ἕως ἔτι νέος εἰ" εἰ δὲ μὴ, σὲ 

διαφεύξεται ἡ ἀλήϑεια. Τίς οὖν ὃ τρόπος, φάναι, 
ᾧ Παρμενίδη, τῆς γυμνυσίας; Οὗτος, εἶπεν, ὅνπερ 
ἤκουσας Ζήνωνος. πλὴν τοῦτό γε σοῦ καὶ πρὸς τοῦ- 

3 , 2 -»"οῃ 

το ἡγάσϑην, εἰπόντος ὅτι οὔκ εἴας ἐν τοῖς ὁρωμένοις 
οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν - ἀλλὰ περὶ 
2 -Ὁ οἱ {λ Ἂ ᾽Χ λ Υ͂ . ’ὔ Ἂ γ ὃ 9 ε 

ἐκεῖνα α μάλιστα τὶς ἂν λόγῳ λάβοι, καὶ δὴ ἂν ηἡ- 
τ -"ἭὝ ν , 3ς. 

γήσαιτο είναι. Ζοκεῖ γὰρ μοι, ἔφη, ταύτῃ γε οὐδὲν 
ι ὭΣ ἣν δὲ ἣν, ἕὅψἅ [ ΩΣ 36 ες χαλεπὸν εἶναι, καὶ ὁμοια καὶ ἀνόμοια, καὶ ἀλλο ὅτι- 

οὖν τὰ ὄντα πάσχοντα ἀποφαίνειν. Καὶ καλῶς γ᾽, 
ἕφη. χρὴ δὲ καὶ τόδε ἕτι πρὸς τούτῳ ποιεῖν " μὴ μό- 
γον» εἰ ἔστιν ἕκαστον ὑποτιϑέμενον, σκοπεῖν τὶ συμ- 
βαίνοντα ἐκ τῆς ὑποϑέσεως, ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ ἐστι τὸ 

32 -Ὁ " 

αὐτὸ τοῦτο ὑποτίϑεσθαι" εἰ βούλει μᾶλλον γυμνα- 
σϑῆναι. Πῶς λέγεις; φᾶναι. Οἷον, ἔφη, εἰ βούλει 
σερὶ ταὑτης τῆς ὑποθέσεως ἣν Ζήνων ὑπέϑετο, εἶ 
σιολλὰ ἔστι, τί χφὴ συμβαίνειν καὶ αὐτοῖς τοῖς πολλοῖς 

πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς τὸ ἕν, καὶ τῷ ἑνὴ πρός σε αὑτὸ 
καὶ πρὸς τὰ πολλά" καὶ αὖ, εἰ μὴ ἐστι πολλὰ, πάλιν 

-ρῃἷ Υ͂ 

σκοπεὶν τί συμβήσεται καὶ τῷ ἕγὶ καὶ τοὶς πολλοῖς, 
Ὰ ᾿ δι δὴν Ν ᾿ Ἰλ)ὰ 1 χουν πὰ ιν τς καὶ πρὸς αὑτὶὺὴὶ καὶ πρὸς ἀλληλα. καὶ αὖϑις αὖ, ἐὰν ὕπο" 

-» 5...» ς ἢ 5 ΠΕΡῚ ω-Ὁ 

“θῇ, εἰ ἔστιν ὁμοιότης, ἢ εἰ μὴ ἐστι, τί ἐφ᾽ ἑκατέρας τῆς ὗ- 
' 3 .“ ". Ὁ Ν 

ποϑέσεως συμβήσεται καὶ εἰῤο: τοὶς ὑποτεϑεῖσι καὶ 

τοῖς ἄλλοις, καὶ ἫΝ: αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. καὶ περὶ 

ἀγομοίου ὃ αὐτὸς λόγος, καὶ περὶ κινήσεως, καὶ περὸ 

Ῥιλν. Τ᾿ ὙΠ, Ἢ 
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στάσεως, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φϑ ορᾶς, καὶ περὶ αὖ- 

τοῦ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. καὶ, ἑνὶ λόγῳ, περὶ 
ὕτου ἂν ἀεὶ ὑποϑὴ, ὡς ὄντος καὶ οὐκ ὄντος, καὶ ὅ- 

τιοῦν ἄλλο πάϑος πάσχοντος, δεῖ σκοπεῖν τὰ συμ- 

βαΐνοντα πρὸς αὑτὸ, καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν ἄλλων, 
ὃ, τι ἂν προέλῃ, καὶ πρὸς πλείω καὶ πρὸς ξύμπαντα 

ὡσαύτως" καὶ τὼ ἄλλα αὖ, πρὸς αὑτά τε καὶ πρὸς 

ἄλλο ὅ, τι ἂν ἀεὶ προαιρῇ" ἐάν τὲ ὡς ὃν ὑποϑῇ ὃ 
ὑπετίϑεσο, ἐάν τε ὡς μὴ ὄν" εἰ μέλλεις, τελέως γυ: 

μγναυάμενος, κυρίως -διόψεσθαι τὸ ἀληϑές. -ἐμήχα- 

γόν γ᾽, ἔφη, ἜΡΕΑ ὠ Παρμενγέδη, πραγματείαν: καὶ 

οὔ σφόδρα μανϑάνω. ἀλλά μοι τί οὐ διῆλθες, αὖ- 
τὸς ὑποϑέμενός. τι, ἵνα μᾶλλον καταμάϑω; Πολὺ 

ἔργον, φάναι, ὦ Σώκρατες, προστάττεις, ὡς τηλικῷ- 
ὃς, ““λλὰ σὺ, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, Ζήνων, τί οὐ διὲ- 

λϑες ἡμῖν; . Ιζαὶ τὸν Ζήνωνα ἕφη γελάσαντα φάναι, 
Αὐτοῦ, ὦ Σώκρατες, δεώμεθα Παρμενίδου. μὴ γὰρ. 
οὗ φαῦλον. ῃ ὃ λέγει, ἢ οὐχ ὁρᾷς ὅσον ἔργον προῦ- 

τάττεις; εἶ μὲν οὖν πλείους ἦμεν, οὐκ ἂν ἀξιον ἣν 
δεῖσθαι. ἀπρεπῆ γὰρ τὰ τοιαῦτα πολλῶν ἐναντίον 

λέγειν, ἄλλως τὲ καὶ τηλικούτῳ. ἀγνοοῦσι γὰρ οἵ 
πολλοὲ ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς διὰ πάντων διεξόδου τὸ 
κοιὶ πλάνης ἀδύνατον ἐντυχόντα τῷ ἀληϑεῖ, νοῦν 
σχεῖν. ἐγώ μὲν οὖν, ὦ Παρμενίδη, “Σωκράτει συν- 
δέομαι, ἵνα καὶ αὐτὸς ἀκούσω διὰ χρόνου. Ταῦτα 
δὴ εἰπόντος τοῦ Ζήνωνος, ἔφη ὁ ̓ Ιντιφῶν φάναι τὸν 
7Πυϑόδωρον, αὐτόν τε δεῖσθαι τοῦ Παρμενίδου καὺ 
τὸν ᾿ριστοτέλην καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνδείξασϑαι ὃ λέ- 
γον, καὶ μὴ ἄλλως ποιεῖν. Τὸν οὖν Παρμεγέδην, 
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᾿ἀνάγκη, φάναι, πεέϑεσθϑαι. καίτοι δοχῶ μοι τὸ τοῦ 
βυκείου Ἱ ἵππου πεπονϑέναι" ᾧ ἐκεῖνος ἀϑλητῇ ὦ ῦ»- 
τι καὶ πρεσβυτέρῳ, ὕφ᾽ ἅρματι μέλλοντι ἀγωγιεῖ- 

3 ᾽ ' ς 

σϑαι, καὶ δι ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλλον, ἑαυτὸν 
7 , ΕΣ εὖ 

ἀπεικάζων, ἄκων ἕφη καὶ αὐτὸς, οὕτω πρεσβύτης 
- 3, 9 

ὧν, εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι. κἀγώ μοι 
δοκῶ μεμνημένος μάλα φοβεῖσϑαι πῶς χρὴ τηλικύόν- 
δὲ ὄντα διανεῦσαι τοιοῦτόν τε καὶ τοσοῦτον πλῆϑος 

τ Υ - ε - 

λόγων. ὅμως δὲ δεῖ γὰρ χαρίζεσθαι, ἐπειδὴ καὶ ὅ 
, 3 ᾿ ) Ε ᾿ Ζήνων λέγει. οἱ αὐτοὶ γάρ ἐσμὲν. πόϑεν οὖν δὴ ἀρ- 

ξόμεϑα; καὶ τὲ πρῶτον ὑποϑησόμεθϑα; ἢ βούλεσϑε, 
-- , ι Ἂ ΡῚ 

ἐπειδή περ δοκεῖ πραγματειώδη παιδιὰν παίζειν, ἀπ 
α΄ 3 -Ὁ -Ὁ ’ - 

ἐμοῦ ἀρξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὑποϑέσεως, περὲ τοῦ 
ς 9 - ’ , . Ε , 4. ὯΝ 
ἑνὸς αὐτοῦ ὑποϑέμενος, εἴτε ἕν ἐστιν, εἴτε μὴ ἕν, τί 

χρὴ συμβαΐνειν; Πάνυ μὲν οὖν, φάναι τὸν Ζήνωγα. 
ΕΊ 3. ὦ 3 » ι 

Τίς οὖν, εἰπεῖν, μοὺὶ ἀποκχρινεῖται; ἢ ὁ νεώτατος; 
ω 2 Ὁ ει ’ 

ἥκιστα γὰρ ἂν πολυπραγμονῇ, καὶ ἃ οἴεται μάλιστ' 
ἂν ἀποκρίνοιτο" καὶ ἅμα ἐμοὶ ἀνάπαυλα, ἂν εἴη ἡ 
ἐκείνου ἀπόκρισις. Ἕτοιμός σοι, ὦ Παρμενίδη, φά- 
γαν τοῦτον τὸν ᾿“Αριστοτέλην" ἐμὲ γὰρ λέγεις, τὸν 
γεώτατον λέγων. ἀλλ᾽ ἐρώτα ὡς ἀποκριγουμένου δή. 

βοή ᾿ 9 ( ΕῚ 2, 2 }ν 3) ΕῚ 

Εἰεν" φάναι. εἰ ἕν ἐστιν, ἀλλοτι οὐκ ἂν εἴη πολλὰ 
᾿ 'ΕΥ̓͂ -ΟὉ ᾿ 2) ιν 40. 2] ᾿ ΒῚ -Ὡ » 

τὸ ἕν; ὡς γὰρ ἂν; Οὗτε ἄρα μέρος αὐτοῦ, οὔτε 
. Ἅ δ᾽ ΤΕ γ ’ γεγ" ᾿ , 
ὁλον αὐτὸ δεῖ εἰναι. Τί δὴ; Τὸ μέρος που, μέρος 
Ὁ 2 , φ Μὰ ᾿ 1 κ6] 
ὅλου ἐστί. ναί. Τί δὲ τὸ ὅλον; οὐχὲ οὗ ἂν μέρος 
μηδὲν ἀπῇ, ὅλον ἂν εἴη; Πάνυ Δ “ἐμφοτέρως ἄρα 

τὸ ἕν ἐκ μερῶν ἂν εἴη, ὅλον τε ὃν καὶ μέρη ἔχον. 
3 ’ 2 , 2» 2! Ω Ὁ, Ὁ 1 ἢ. 3» 
ἀγάγκη. ᾿μφοτέρως ἂν ἄρα οὕτω τὸ ἕν πολλὰ εἴη, 
3 ΡῚ 3 Υ 2 Ὁ »ὋΌ΄ ᾿ ἊΣ »] 

ἀλλ οὐχ ἕν. ἀληθῆ. Ζ4εὶ δὲ γε μὴ πολλὰ ἀλλ 

Ἐ ἃ 
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ἜΝ. ᾿ - "3 »γ“] ε] Γ 5 3) ᾿ 
αὐτὸ εἶναι. 2 εἰ. Οὐτ΄ ἀρα ὅλον ἕσται, οὔτε μέρη 
ε".. 3 ’ 3 φ 3 . . , ᾿ ἕξει, εἰ ἕν ἔσται τὸ ἕν. Οὐ γοΐρ. Οὐκοῦν εἰ μηδὲν ἔχεν ᾿ 

᾽ ᾿Ν 35 5 Ἐν ᾿ 2) λ Ἃ “ἷἤὔ ' »» 
μέρος, οὐτ ἀρχὴν, οὔτε τελευτὴν, οὔτε μέσον ἔχει. 

" Π ΒλῚ 2) Φ -ὠ οὖ ; 3 Ὁ 

μέρη γὰρ ἂν ηδη αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα εἴη. ᾿Ορϑῶς. 
Καὶ μὴν τελευτὴ γε καὶ ἀρχὴ, πέρας ἑκάστου. Πῶς 
δ᾽ γ} 2 2 "ὦ 2 Π ῷ . Γ 

οὐ; «(πειρον ἀρὰ τὸ ἕν, εἰ μὴτε ἀρχὴν μὴτε τελευ- 
4 2) ΕΥ̓ ν 232) ᾿ 2) ΕΥ̓ 

τὴν ἔχει. ἤπειρον. ἵαν ἄνευ σχήματος ἄρα. οὔτε 
«- 2. , , Ὁ 

γὰρ ἂν στρογγύλου οὔτε εὐϑέος μετέχοι. Πῶς; 
ΣΊΟΟ: ". , 15. ἧς - ἝΞ ὧν ὙΠ ΎΡῸ ΟΥ̓ 
“-ττῷὸ γ)υ ον» γ σου ἐστυ τουτὸο, οὐ ἃ» τὰ ξεσχατο 

πανταχῆ ἀπὸ τοῦ μέσου ἴσον ἀπέχη. ΙΝαΐ. Καὶ μὴν 
εὐθὺ γε, οὗ ἂν τὸ μέσον ἀμφοῖν τοῖν ἐσχάτοιν ἐπί- 

πθθυν ἢ. Οὕτως. Οὐκοῦν μέρη ἂν ἔχοι τὸ ἕν, 

καὶ πόλλ᾽ ἂν εἴη, εἴτ᾽ εὐϑέος σχήματος εἴτε περιφε- 

ροῦς μετέχοι. Πάνυ μὲν οὖν. Οὔτε ἄρα εὐθὺ οὔτε 
περιφερές ἐστιν: ἐπείπερ οὐδὲ μέρη ἔχει. ᾿Ορϑῶς. 
Καὶ μὴν τοιοῦτόν γε ὃν, οὐδαμοῦ ἂν εἴη. οὔτε γὰρ 
ἐν ἄλλῳ οὔτε ἐν ἑαυτῷ εἴη. Πῶς δή; Ἔν ἄλλῳ μὲν 

ὃν, κύχλῳ που ἂν περιέχοιτο ὑπὶ ἐκείνου ἐν ᾧ ἂν εἴη, 
καὶ πὐλλαγοῦ ἂν αὐτοῦ ἅπτοιτο πολλοὶς" τοῦ δὲ 

ἑνός τε χαὶ ἀμεροῦς καὶ κύκλου μὴ μετέχοντος ἀδὺ- 
γατον πολλαχῆ κύκλῳ ἅπτεσθαι. ᾿Αδύνατον. ᾿Αλλὰ 
μὴν αὐτό γενἐν ἑαυτῷ ὃν, κἂν ἑαυτὸ εἴη περιέχον, 
ὃν οὐκ ἄλλο ἢ αὐτό" εἴπερ καὶ ἐν ἑαυτῷ εἴη. ἔν τῳ 
γάρ τι εἶναι μὴ περιέχοντι ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. 
Οὐκοῦν ἕτερον μὲν ἂν τι εἴη αὐτὸ τὸ περιέχον, ἕτε- 
ρον» δὲ, τὸ περιεχόμενον. οὐ γὰρ ὅλον γε ἄμφω ταύ- 
τὸν ἅμα πείσεται καὶ ποιήσει" καὶ οὕτω τὸ ἕν οὐκ 
ἂν εἴη ἔτι ἕν, ἀλλὰ δύο. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ ἄρα ἐξεὶ 

πιου τὸ ἕν, μήτε ἐν ἑαυτῷ μήτε ἐν ἄλλῳ ἐνόν, Οὗ 
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ε; , το : 
ἔστιν. Ὅρα δὴ, οὕτως ἔχον, εἰ οἱόντε ἐστὶν ἑστάναν 
»Ὰ -Ὁ 7 ᾿ ι 2, ει Υ͂ Ρ}] 

ἢ κινεῖσθαι. “ἰ δὴ γὰρ οὔ; Οοτι κινοὑὐμενόν τε, ἢ 
Π -Ὁ , τῇ , 

φέροιτο ἢ ἀλλοιοῖτο ἂν. αὕται γὰρ μόναι κινήσεις. 
τγαΐ, ᾿ἀλλοιούμενον δὲ τὸ ἕν ἑαυτοῦ, ἀδύνατόν που 
ἐν 5»; π} 9 Υ̓ 3 "ἢ 3.2 , 
ἕν ἔτι που εἶναι. ᾿Αδύνατον. Οὐκ ἀρὰ κατ᾽ ἀλλοίω- 

"- 3 9 "2 ΄ - ͵ 

σίν γε κινεῖται. Οὐ φαίνεται. “Αλλάρα τῷ φέρε- 
2) Ν ι » ᾿ .ὦ Ε ᾿ 

σϑαι; ἴσως. καὶ μὴν, εν φέροιτο τὸ ἐν, ἢτον ἐν 
- 3 μὰ ἋΝ ͵ Ἐ: "ἡ ν ; Ἢ" ΄ 

τῷ αὐτῷ ἂν περιφέροιτο κύκλῳ, ἢ μεταλλάττοι χω- 
δ δ ο} ΡΥ Εν}, ͵ 3 - ᾽ ᾽ 

ραν ἑτέραν ἐξ ἑτέρας. νάγκη. Ουκοῦν, κύκλῳ μὲν 
᾿ ΒῚ , ’ 9 , Ν 

περιφερόμενον, ἐπὶ μέσου βεβηκέναι ἀνάγκη, καὶ τὰ 
᾿Ὶ ᾿ Ἵ ͵ ς “-ο ᾿ 

περὶ τὸ μέσον φερόμενα, ἀλλα μέρη ἔχειν ἑαυτοῦ" ᾧ 
δὲ μὴτε μέσου μήτε μερῶν προσήκει, τίς μηχανὴ τοῦ 

πν λὰ - , } ο-Ὁ 3 

το κύκλῳ ποτὲ ἐπὶ τοῦ μέσου ἐνεχϑῆναι; Οὐδεμία 
ι . , “ 27 : ἀμδροι 

Αλλὰ δὴ χώραν ἀμεῖβον, ἀλλοτ ἀλλοϑι γίγνεται, καὶ 
τ) ΝΜ ΜΕΥ 

οὕτω κινεῖται; ΕἸπέρ 2: δή. Οὐκοῦν εἶναι “μὲν που 
ἔν τινι αὐτὸ, ἀδύνατον ἐφάνη; ναί. ς᾽ οὖν γίγνε: 
σϑαι ἔτι ἀδυνατώτερον; Οὐκ ἐννοῶ ὅπη. Εἰ ἔν τῳ 

» ᾿ ΕῚ ) πὶ ’ 
τὶ γίγνεται, οὐκ ἀνάγκη μὴτέ πω ἐν ἐκείνῳ εἶναι, ἔτι 
ἐγγιγνόμενον, μὴτὲ τι ἕξω ἐκείνου παντάπασιν, εἰ- 

2! » " 2 Γ 3. 5) ΝΞ» ᾿ 

περ ἤδη ἐγγίγνεται; -ἀνάγκη. Ἐκ ἀρὰ τὶ ἄλλο πεί- 

σεται, τοῦτο ἐκεῖνο ἂν μόνον πάσχοι οὗ μέρη εἴη. 
ῖ ι ι ν 3 »" Ἅ » ΕῚ ’ ᾿ ᾿ 2» 

τὸ μὲν γὰρ ἂν τι αὐτοῦ, ἠδὴη ἐν ἐκείνῳ, τὸ δὲ, ἕξω 
εἰ τ 2} ἢ δ τ ᾿ 

εἴη ἀμα. τὸ δὲ μὴ ἔχον μέρη, οὐχ οἱόντέ που ἕσται 
2 εἰ « Ν Ξ Υ̓͂ 

τρόπῳ οὐδενὶ ὁλον ἅμα μήτε ἐντὸς εἶναι τινὸς, μήτδ 
, 32 “»ο“ ξ ᾿ " Γ ἵ 

ἕξω. «“ληϑῆ. Οὗ δὲ μὴτε μέρη εἰσὶ, μὴτε ὅλον τυγχά- 
᾿ 9 Ἁ , ΕῚ 

νει ὃν, οὔ πολὺ ἔτι ἀδυνατώτερυν ἐγγίγνεσθαΐ που; 
᾿ ᾿ . ) 

μὴτε κατὰ μέρη, μήτε λον ἐγγιγνόμενον; Φαίνεται. 
ΑΕ ΝΕ }. 5.4 ἣ Ψ 5 

Ουτ ἀρὰ ποι τὸν καὶ ἕν τῷ γιγνόμενον, χώραν ἀλ- 
Υ 2 - [ 3) 5 

λάττει, οὐτ ἐν τῷ αὐτὼ περιφερόμενον, οὔτε ἄλλοι- 
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3 3 , Ὁ , τ᾿ 

οὑμενον. Οὐκ ἔοικε. Κατὰ πᾶσαν ἄρα κίνησιν τὸ 
[4] 5.» 3 3 ι ι ἈΝ Ὁ ᾿ 
ἐν ἀχίνητον. ᾿Ακίνητον. λλὺ μὴν καὶ εἰναΐ γε φα- 

᾿ » ϑι. ϑς τ ᾿ 3.2. 53) 

μὲν ἕν τινι ῳὐτὸ ἀδύνατον. Φαμὲν γάρ. Οὐδ᾽ ἄρα 
[τ 2, 2 3 ΕῚ [ 

ποτὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἐστι. ΤΊ δὴ; Ὅτι δὴ ἂν ἐν ἐκεί- 
39 32 » 

γῳ εἴη ἐν ᾧ τῷ αὐτῷ ἐστι. Πάνυ μὲν οὖν. -“Ἵλλ οὔτε 

ἐν ἑαυτῷ οὔτε ἐν ἄλλῳ οἵἷόντε ἣν αὐτῷ ἕν εἶναι. Οὐ 

γὰρ οὖν. Οὐδέποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἕν ἐν τῷ αὐτῷ. Οὐκ 
4 4 Π , ἢ ῳ 2 -}" 27 

δοικεν. “Ἀλλὰ μὴν τόγε μηδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ὃν, οὔ- 
γ [- 3 ᾿ ξ τ 

τὸ ἡσυχίαν ἄγει, οὔτε ἕστηκεν, Οὐ γὰρ οἱόντε. Τὸ 
[Ω] 2] ς 2 2! [4 3) “Ὁ 2] 

ὅν δοῦ, ὡς ξοικεν, οὔτε ἕστηκεν, οὔτε χινεῖται., Οὔκ- 
ουν ὃ ἢ φαίνεταί γε. Οὐδὲ μὴν ταὐτόν 7ε οὔτε ὃτέ- 
ρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἔσται, οὐδ᾽ αὐ ἕτερον οὔτε αὑτοῦ, 

27 ς ΒλῚ ’ ἔς 

οὔτε ἑτέρου ἂν εἴη. Πῆ δὴ; Ἕτερον μέν που ξαυ- 
ον ον ς ᾿ «' Ελ) 3) ΝΥ 3 ΡΒ] 32) [] 39 

τοῦ ον, ἑνὸς ἕτερον ἃ» εἴη, κιχὶ οὐκ ἂν εἴῃ ἕν. “4λη- 
ου ᾿ 2 χιν τν 3. εἴν ) ’ 

δ. ἹΚαὶ μὴν ταὐτόν γὃ ἑτέρῳ ὃν, ἐκεῖνο ἂν εἴη, αὖ- 

τὸ δ᾽ οὐκ ἂν εἴη. ὥστε οὐδ᾽ ἂν οὕτως εἴη ὅπερ ἕςιν 
ν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἑγός. Οὐ γὰρ, οὖν. Ταὐτὸν μὲν ἄρα 

ἑτέρῳ, ἢ ἕτερον ἑαυτοῦ οὐκ ἔσται. Οὐ γάρ. Ἕτερον 
δέ γε ἑτέρου οὐκ ἔσται, ἕως ἂν ἢ ἕν. Οὐ γὰρ ἐγὲ 
σροσήκει ἑτέρῳ τινὸς εἶναι, ἀλλὰ μόνῳ ἑτέρῳ ἑτέρου, 

3 “ -» ι 1! 

ἄλλῳ δὲ οὐδενί. ᾿Ορϑῶς. Τῷ μὲν ἀρὰ ἕν εἶναι, οὐκ 
2 “- 2 ι 

ἔσται ἕτερον. ἢ οἴει; Οὐ δῆτα. ᾿Δλλὰ μὴν, εἰ μὴ τοὺ- 
Α κ᾿ - 2 τ 9 

τῳ, οὐχ ξαυτῷ ἔσται" εἰ δὲ μὴ αὑτῷ, οὐδὲ αὐτό. 
Ἧ ἋΣ μ 2 ; ε' 

αὐτὸ δὲ μηδαμὴ ὃν ἕτερον, οὐδενὸς ἔσται ἕτερον. 
5 -ἷὉ ᾿ ι 2. 1 ς , ο. 9 2] 

Ορϑῶς. Οὐδὲ μὴν ταὐτὸν ἑαυτῷ ἔσται. Πῶς δ᾽ οὐ; 
39 ς οΡΦἮε 4 Φ 4 ΝῚ -ο“-ὦὦ ΡΒ] 

Οὐχ ἥπερ τοῦ ἑγὸς φύσις, αὐτὴ δήπου καὶ τοῦ ταῦ- 
τοῦ; Τί δή; Ὅτι οὐκ ἐπειδὰν ταὐτὸν γένηταί τῳ 

3 ᾿ ᾽ γ Ὁ - 3 
τὺ, ἕν γίγνεται, ᾿Αλλὰ τὶ μὴν; Τοῖς πολλοῖς ταὐτὸν 

γ Δ 5 ἘΠ, ’ ἘΞ ἢ 57.232 3 εἴ 
γενόμενον, πολλὰ ἀνάγκη γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν. 
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"“ληϑῆ. 541} εἰ τὸ ἕν καὶ τὸ ταὐτὸν μηδαμῆ διαφέ- 

θὲ! ὅπότε τὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο, ἀεὶ ἂν ἕν ἐγίγνετ 

καὶ ὅπότε ἕν, ταὐτόν. Πάνυ 75: Εἰ ἄρα τὸ ἕν ἑαυ- 

τῷ ταὐτὸν ἔσται, οὐχ ἕν ἑαυτῷ ἔσται" καὶ οὕτως ἕν 

ὃν, οὐχ ἕν ἔσται. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό 7ε ἀδύνατον. “- 

δύνατον ἄρα καὶ τῷ ἕνὺ, ἢ ἑτέρου ἕτερον εἶναι, ἢ 

ξαυτῷ ταὐτόν. »δύνατον. Οὕτω δὴ ἕτερόν γε ἢ 

ταὐτὸν τὸ ὃν οὔτ ἂν αὑτῷ οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ εἴη. οὐ 

γὰρ οὖν. Οὐδὲ μὴν ὅμοιον τινὶ ἔσται 
οὐδ᾽ ἀνόμοιον, 

οὔϑ᾽ ἑαυτῷ οὔϑ᾽ ἑτέρῳ. Τὶ δή; Ὅτι τὸ ταὐτόν που 

σπιεπονϑὸς, ὅμοιον. Ναί. Τυῦ δέ γε ἑνὸς χωρὶς ἐφά- 

γὴη τὴν φύσιν τὸ ταὐτόν. ᾿Εφάνη γάρ. Ἀλλὰ μὴν 

εἶτι πέπογϑε, χωρὶς τοῦ ἕν εἶναι, τὸ ἕν, πλείω ἂν εἰς 

γαΐ πεπόνϑοι, ἢ ἕν. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. Ἰγαί. Οὐ- 

δαμῶς ἔστιν ἄρα το ὑτὸν πεπονϑὸς εἶναι τὸ ἕν οὔτε 

ἄλλῳ οὔτε ἑαυτῷ. Οὐ φαίνεται. Οὐδὲ ὅμοιον ἄρα 

δυνατὸν αὐτὸ εἶναι οὔτε ἄλλῳ, οὔτε ἑαυτῷ. Οὐκ ἔοι- 

κεν. Οὐδὲ μὴν ἕτερόν γξ πέπονϑεν εἶναι τὸ ἕν. καὶ 

γὰρ οὕτω πλείω ἂν πεπόνϑοι εἶναι ἢ ἕν. Πλείω γϑϑι 

Τὸ γε μὴν ἕτερον πεπονϑὸς ἢ ξαυτοῦ,, ἢ ἄλλο
υ, ἀνό- 

μοιον" ἂν εἴη ἢ ἑαυτῷ ἢ ἄλλῳ εἴπερ τὸ ταὐτὸ πεπογ- 

ϑὸς, ὅμοιον. ᾿ορϑῶς. Τὸ δέ γε ἕν, ὡς ἔοικεν, οὐ- 

δαμῶς ἕτερον πεπονϑὺς, οὐδαμῶς ἀνόμοιόν ἐστιν 

οὔτε ἑαυτῷ οὔτε ἑτέρῳ. Οὐ γὰρ οὖν. Οὔτε ἄρα ὃ- 

μοιον, οὔτε ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἑτέρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἂν εἴη 

τὸ ἕν. Οὐ φαίνεται. Καὶ μὴν τοιοῦτόν γε ὃν, οὔτε 

σον οὔτε ἄνισον ἔσται, οὔτε ξαυτῷ οὔτε ἄλλῳ. πῆ 

δή; ἐπ ηῤδ ρεὴ ὃν, τῶν αὐτῶν μέτρων ἔσται ἐκείνῳ ᾧ 

ἂν ἴσον ἧ. αϊ. Μεῖζον δὲ που ἢ ἔλαττον ὃν, οἷς 
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μὲν ἂν σύμμετρον ἢ, τῶν μὲν ἐλαττόνων πλείω μέτρο 
ἔξει, τῶν δὲ μειζύνων, ἐλάττω. Ἰγαΐ, Οἷς δ᾽ ἂν μὴ 
πὐυμίριοι τῶν μὲν, σμικροτέρων, τῶν δὲ, μειζόνων 
μέτρων ἔσται. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν ἀδύνατον τὸ 
νὴ μετέχον τοῦ αὐτοῦ, ἢ μδτρῶν τῶν αὐτῶν εἶναι, ἢ 
ἄλλων ὧ ὠντινωνοῦν τῶν αὐτῶν; ᾿Αδύνατον. Ἴσον μὲν 
ἄρα οὔτ᾽ ἂν ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳ εἴη, μὴ τῶν αὐτῶν μέ- 
ἀπε, ῦν. Οὔκουν φαίνεταί 78: “λλὰ μὴν πλειόνων 
γ8 μέτρων ὃν ἢ ἐλαττόνων, ὅ ὀρῶν ΕΝ μετρῶν, τοσού- 
τῶν καὶ μερῶν ἂν δίη. καὶ οὕτως αὖ οὐκέτι ἕν ἔςαι, 
ἀλλὰ τοσαῦτα δυά περ καὶ τὼ μέτρα. ᾿ορϑῶς. Εἰ δέ 
78 ἑνὸς μέτρου εἴη, ἴσον ἂν γίγνοιτο τῷ ) μέτρῳ. τοῦ- 
τὸ δὲ ἀδύνατον ἐ ἐφάνη, σόν τῳ αὐτὸ εἶναι. ᾿Εφάνη 
γάρ. Οὔτε ἄρα. ἑνὸς μέτρου μετέχον, οὔτε πολλῶν 
οὔτε ὀλίγων, οὔτε τοπαράπαν τοῦ αὐτοῦ “μετέχον, 
οὔτε ἑαυτῷ ποτε, ὡς ἔοικεν, ἔσται ἴσον, οὔτε ἄλλῳ" 
οὐδ᾽ αὖ μεῖζον ΟἿΣ ἕλαττον, οὔτε ἑωυτοῦ οὔτε ἕτέ- 
ρου. «Παντάπασι μὲν οὖν οὕτω. Τί δέ; πϑεσβύτε- 
ρον, 2) νεώτερον, ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐ ἔχειν τὸ ἕν δο- 
κεῖ, τοῦ δυνατὸν εἰ εἶναι; Τί δὴ γὰρ, οὔ; “Ὅτι που ἣλι- 
κίαν μὲν τὴ» αὐτὴν ἔχον ἢ ἑαυτῷ Ἱ 6 ὐμ ἰσότητος 
χρόνου καὶ ὁμοιότητος μεϑέξει" ὧν ἔλεγομεν οὐ με- 
τεῖναι τῷ ἑνὶ, οὔτε ὁμοιότητος οὔτε ἰσότητος. ᾿Ελέ- 
γύμε3 γὰρ οὖν. Καὶ μὴν καὶ ὅτι ἀγνομοιότητός τε 
καὶ ἀνισότητος οὔ μετέχει, καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. πά- 
γυ μὲν οὖν. Πῶς οὖν οἱόντε ἕσται τινὸς ἢ πρεσβὺ- 
ΤΕρῸ» 1) γεώτερον εἶναι, ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐ ἔχειν 
τῳ, τοιοῦτον ὕν; “Οὐδαμῶς. Οὐκ ἄρ᾽ ἂν εἴη νεώτε- 
οόν γε οὐδὲ πρεσβύτερον, οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 
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ἔχον τὸ ἕν οὔτε αὑτῷ οὔτε ἄλλῳ. Οὐ φαΐνεται. Ψ 
οὖν οὐδὲ ἐν χρόνῳ τοπαράπαν δύναιτ᾽ ἂν εἶναι τὸ 
ἕν, εἰ τοιοῦτον εἴη; ἢ οὐκ ἀνάγκη, ἐάν τι ἢ ἐν χρό- 
γῳ, ἀεὶ αὐτὸ αὑτοῦ πρεσβύτερον γίγνεσθαι; ᾿Ανάγ- 
κη. Οὐκοῦν τόγε πρεσβύτερον, ἀεὶ νεωτέρου πρεσ- 
βύτερον; Τὶ μὴν; Τὸ πρεσβύτερον ἄρα ἑαυτοῦ γι- 
γνόμενον, καὶ νεώτερον ἑαυτοῦ ἅμα γίγνεται" εἴπερ 
μέλλει ἔχειν ὅτου πρεσβύτερον γίγνεται. Πῶς λέγεις; 
Ὧδε. διάφορον ἕτερον ἑτέρου. οὐδὲν δεῖ γίγνεσϑαι 
ἤδη ὄντος διαφόρου: ἀλλὰ τοῦ μὲν Ἴδη ὄντος, ἤδη 

εἶναι, τοῦ δὲ γεγονότος, γεγονέναι" τοῦ δὲ μέλλον- 
[ , - ᾿ ἢ ͵ ᾿ 
τος, μέλλειν " τοῦ δὲ γιγνομένου, οὔτε γεγονέναι, οὔ- 

᾿ Ρ - ᾽ὔ τ ’ δ 9 ᾽ Π 

τε μέλλειν, οὔτε εἶναί πω τὸ διάφορον" ἀλλὰ γέγγε- 
] ε 4 , ᾿ 3 ι 

σϑαι, καὶ ἄλλως οὐκ εἶναι. ᾿Ανάγκη γάρ. λλὰ μὴν 
τύγε πρεσβύτερον διαφορότης νεωτέρου ἐστὶ, καὶ 
οὐδενὸς ἄλλου. Ἔστι γάρ. Ἰὸ ἄρα πρεσβύτερον 

Ὶ 

; 

᾿ἑξαυτοῦ γιγνόμενον, ἀγάγκη καὶ νεώτερον ἅμα ἕξαυ- 
»ο-ᾧ ἜΞΡΕΞ 2 ᾿ ι Ἕ ᾿ 

τοῦ γίγνεσθαι. "Ἔοικεν. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ μὴτε πλείω 
ε " ᾿, 3 , ᾿ 

ἑαυτοῦ χρόνον γίγνεσθαν, μήτ᾽ ἐλάττω" ἀλλὰ τὸν 
ἴσον χοόνον καὶ γίγνεσϑαε ἑαυτῷ καὶ εἶναι, καὶ γε- 

᾽ 9 1 32 

γονέναι, καὶ μέλλειν ἔσεσϑαι. ἀνάγκη γὰρ οὖν καὶ 
Ν 9 ΄ ’ ’ 

ταῦτα. ᾿Ανάγκη ἄρα ἐστὶν, ὡς ἕουιεν, ὅσά γε ἐν χρό- 
᾿ ἱ, ωὉ ω Ὁ 

γνῷ ἐστὲ, καὶ μετέχει τοῦ τοιούτου, ἕκαστον αὐτῶν 
τὴν αὐτὴν τὲ αὐτὸ ἑαυτῷ ἡλικίαν ἔχειν, καὶ πρεσβὺ- 

τερόν τε αὑτοῦ ἅμα καὶ νεώτερον γέγγεσϑαι. Χχινδυ- 
νεύει. ᾿Αλλὰ μὴν τῷ 7ε ἑνὶ τῶν τοιούτων παϑημάτων 
οὐδὲν μετῆν. Οὐ γὰρ μετῆν. Οὐδὲ ἄρα χρόνου αὖ- 
τῷ μέτεστιν, οὐδ᾽ ἔστιν ἕν τινι χρόνῳ. Οὔκουν δὴ, 
ὡς γε ὃ λόγος ἐρεῖ. τί οὗν; τὸ ἢν, καὶ τὸ γέγονε, 
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Ἃ Υ τῆν ξὴ Ὁ 
καὶ τὸ ἐγίγετο, οὐ χρόνου μέϑεξιν δοκεῖ σημαίνειν 
τοῦ ποτε 1170: ὅτος; Καὶ μᾶλα. Τί δὲ; τὸ ἔσται, 
καὶ τὸ «γενήσεται, καὶ τὸ γενη ϑήσεται, οὗ τοῦ ἕπει- 

τα, τοῦ μέλλοντος; Ιγαΐ. Τὸ δὲ δὴ ἔστι, καὶ τὸ γίγνο 
ται,οὐ τοὺ γὺν παρόντος ; Πάνυ μὲνι οὖν. Εἰ ἄρα τὸ ἕν 
μηδαμῆ μηδενὸς μετέχει χρόνου, οὔτε ποτὲ γέ ἔγονεν, 
οὔτ᾽ ἐγίγνετο, οὐτ ἣν ποτε, οὔτε ἀν οὔτε γί- 
γνεται, οὔτ᾽ ἐστὶν, οὐ τ᾽ ἔπειτα γενήσεται, οὔτε Ε γένη- 
ϑή Ἴσεται, οὔτ᾽ ἔσται. ᾿4ληϑέστατα. Ἔστιν οὖν οὐ- 

σίας ὅπως ἄν τι μετάσχοι ἄλλως ἢ κατὰ τούτων τι; 
2 2) ὙΦ »-»"- 2!) .αἃ 32. Ψ ΄ 3 

Οὐκ ἔστιν. Οὐδαμῶς ἀρὰ τὸ ἕν οὐσέας μετέχει. Οὐκ 
3; 9 “ 2] Ὧ Ἀ “. ο 3 ᾿ 5.2 

ἔοικεν. Οὐδαμῶς ἄρα ἐστὶ τὸ ἕν, Οὐ φαίνεται. Οὐδ 

ἄρα οὕτως ἐστὶν ὠστεὲἕν εἶναι. εἴη γὰρ ἂν ἢδη ὃν, καὶ 
2 ᾿ 3...2 , Ἷ 

οὐσίας μετέχον. ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε, τὸ ἕν, οὔτε ἕν ἐςιν, οὔτξ 
ἐστὶν, εἰ δεῖ τῷ τοιῷδε λόγῳ πιστεύειν. Κινδυνεύϑει. 

κε Π 4 , ᾿ω " , ΕΎ, 2 "ῷ 

Ο δὲ μὴ ἔστι, τούτω τῷ μὴ ὄντι εἴη ἂν τι, ἢ αὐτῷ, 
»ν 3 “ Ἃ -ῳ 3.9.2 15, 2»Ἅ» οἷς ἢ 53.»ϑ ὦ 

ἢ αὐτοῦ; Καὶ πῶς; Οὐδ᾽ ἀρα ὄνομά ἐστιν αὐτῷ, 
2ω.ι Ι 2 ᾿ 2 γ 3ςν. πκγν ἣν οἷ .« 

οὐδὲ λόγος, οὐδὲ τις ἐπιστήμη, οὐδὲ αἴσϑησις, οὐδὲ 

δόξα. Οὐ φαίνεται. Οὐδ᾽ ὀνομάξεται ἄρα, οὐδὲ λέ- 
7εται, οὐδὲ δὸξ ξάζεται, οὐδὲ γιγνώσκεται" οὐδὲ τι 
τῶν ὄντων αὐτοῦ αἰσθάνεται. Οὐκ ἔοικεν. ἯΙ δυναᾳ- 
τὸν οὖν περὶ τὸ ἕν ταῦτα οὕτως ἔχειν; Οὔχουν ἕμοι- 
γε δοκεῖ. Μούλεν οὖν ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν πάλιν ἐξ 
ἀρχῆς ἐπανέλθωμεν, ἐάν τι ἡμῖν ἐπανιοὖῦσιν ἀλλοῖον 

- ᾿ ι Ξ ᾿ 3 ω «" 3. χ7 
φανῇ; Πᾶνυ μὲν οὖν βούλομαι. Οὐκοῦν, ἕν δὲ ἕςι, 

φαμὲν, τιὶὶ συμβαίνοντα περὶ αὐτὸ, ποϊά ποτε τυγ 
χάνει ὄντα, διομολογητέω ταῦτα; οὐχ οὕτω; ναί, 
Ὅρα δὴ ἐξ ἀρχῆς. ἕν εἰ ἔστιν, ἄρα οἱόντε αὐτὸ εἶναι 

μὲν, οὐσίας δὲ μὴ μετέχειν; Οὺχ οἷόν τε. Οὐκοῦν καὶ 
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ΓΝ "» 9)» 3 232.κᾳ Ἵ“ οι εν 
ἥ οὐσία, τοῦ ἑνὸς εἰὴ ἂν, οὔ ταὐτὸν οὐσα τῷ εν. 

ΕΣ ΡΥ Ήλὶ ἧι -Ὁ 

οὐ γὰρ ἂν ἐκείνη ἣν ἐκείνου οὐσία" οὐδ΄ ἂν ἐκεῖνο 

'τὸ ἕν ἐκείνης μετεῖχεν" ἀλλ ὅμοιον ἂν ἦν ἍΤ ἕν 

τε εἶναι, καὶ ἕν, ἕν. νῦν δὲ οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπό- 
ϑέεσις, εἰ ἕν τι χρὴ συμβαίνειν, ἄλλ᾽ εἰ ἕν ἐστιν. οὐχ 

οὕτω; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν ὡς ἀλλό τι ΟἹ ἢ ΕΝ ΟΡ» 

"τὸ ἔστι τοῦ ἕν; “ἀνιάγκη. ̓ ρ᾽ οὖν ἄλλο ἢ ὃ, τι οὐσίας 

μετέχει τὸ ἕν, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγόμενον, ἐπειδάν τις 

συλλήβδην εἴπῃ ὅτι ἕν ἐστι; Πάνυ ΣῈ Πάλιν δὴ λὲ- 
γόμεν," ἕν εἰ ἔστι, τί συμβήσεται. σκόπει οὖν" οὐκ 

ἀνάγκη ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν τοιοῦτον ὃν τὸ ἕν ση- 

μαΐνειν, οἷον μέρη Ἐει»; Πῶς; “δε. Εἰ τὸ ἔστι τοῦ 
ἑνὸς ὄντος λέγεται, καὶ τὸ ἕν τοῦ ὄντος ἑνός" ἔστι δὲ 

οὗ τὸ αὐτὸ ἢ τὲ οὐσία καὶ τὸ ἕν, τοῦ αὐτοῦ δὲ ἐκεί- 
γου οὗ ὑπεϑέμεϑα τοῦ ἑγὸς ὄντος" ἄρα οὐκ ἀνάγκη 

Ε' μὲν ὅλον, ἕν ὃν εἶναι αὐτοῦ; τούτου δὲ γίγνε- 
9 ᾿ ’ ἊΝ ον ᾿ ΩΝ ᾿ "4νιἀν» 7116 

'σϑαι μόρια τό, τε ἕν καὶ τὸ εἶναι; ἀνάγκη. “Πότε- 

ρον οὖν ἑκάτερον τῶν τῳ τούτων, ΠΟΥ μόνον 
προσεροῦμεν, ἢ τοῦ ὅλου μόριον τόγε μόριον προῦ- 
θῆτεον τοῦ ὅλου; καὶ ὅλον ἄρα ἐστὶν ὃ ἐὰν ἕν ἢ, 

καὶ μόριον ἔχῃ. Πάνυ ἅ"- 1ἰ οὖν; τῶν ἰας ΤῊ ἑκὰ- 

τερον τούτων τοῦ ἑνὸς ὄντος τό, τε ἕν χαὶ τὸ ὃν, ἀρα 
5 ᾿ ὉΧ ν. οἱ -.»ἢ Ἑ; ’ 2. : 

ἀπολείπεσϑον, ἡ τὸ ἕν, τοῦ ὄντος εἶναι μόριον, ἢ τὸ 
ὃ᾽ιἅιν ως τ , 2 Ε.] 5» ᾿ 2) Ἀ ο΄ 

0», τοῦ ἑνὸς μόριον; Οὐκ αν εἴη. Παλιν ἀρὰ καὶ τῶν 

μορίων ἑκάτερον τό, τε ἕν ἴσχει καὶ τὸ ὃν, καὶ γί- 
ῖ 2 κι } ᾽ ᾽ Υ ι [ ὁ 

γγνεταν τὸ ἐλάχιστον ἐκ δυοῖν αὖ μορίοιν" τὸ μόριον 
Ἃ ᾿ ᾿ ! ΟΝ 2 

καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἀεὶ, ὁ, τι πὲρ ἂν 
᾿ 2 ᾽ 

μύριον γένηται, τούτω τὼ μορίω ἀεὶ ἴσχει. τό, τε 
δ ς ὦἃ ΙΝ ᾽ν 2) Ν . 2ν Ὁ, δ’ ἰδ ΠῚ, 

γὰρ ἕν, τὸ ον ἀξὶ ἴσχει, καὶ τὸ ον τὸ ἕν" ὠστξε ἀνά- 
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γκη δύ᾽ ἀεὶ γιγνόμενον, μηδέποτε ἕν εἶναι. Παν- 
τάπασι μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἄπειρον ἂν τὸ πλῆϑος οὕ- 
τῷ τὸ ἕν ὃν εἴη; Εοικέ γε. .,ϑι δὴ καὶ τῇδε ἔτι. 
Πῆ; Οὐσίας φαμὲν μετέχειν τὸ ἕν, διό ἐστιν ὄν; 
Σγαί, ΧΚαὶ διὰ ταῦτα δὴ τὸ ἕν ὃν πολλιὶὶ ἐφάνη. Οὕ- 
τω. Τὶ δή; αὐτὸ τὸ ἕν, ὃ δὴ φαμὲν οὐσίας μετὲχ εἰν, 
ἐὰν αὐτὸ τῇ διανοίᾳ μόν ον καϑ' αὑτὸ λάβωμεν, ἄγευ 
τούτου οὗ φαμὲν μετέχειν, ἀρά γε ἕν μόνον φανήσε- 
ται; ἢ καὶ πολλὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο; Ἕν, οἶμαι ἔγωγε. 
2 ι , ᾿ ; 

Ἴδωμεν δὴ ἀλλό τι. ἕτερον μὲν ἀνάγκη τὴν οὐσίαν. 
3 ΨΑΣ Δ τα «' ι ἘΝ ἡ 3 " ᾿ ἊΣ τ ὦ 

αὐτοῦ εἶναι, ἕτερον δὲ αὐτό" εἴπερ μὴ οὐσίας τὸ ἕν, 
ΌΣ ᾿Ὶ ες ς Π 2 [ ᾿ 3 Υ̓͂ 3 ωῳ 53 

ἀλλὰ ὡς ἑνὸς οὐσία μετέσχεν. ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν, εὖ 
«’ , [ν 2 , 4 Ἃ 2] -Ό-ο 

ἕτερον μὲν ἡ οὐσία, ἕτερον δὲ τὸ ἕν, οὔτε τῷ ἕν, τὸ 
εν -᾿ 3 ᾿ ΕἾ - 3 - ε 2 
ἐν τῆς οὐσίας ἕτερον, οὔτε τῷ οὐσία εἶναι, ἡ οὐσία 

δ ΠΑ ΝΑ 277 2. 4 θρῖον Ἀ Ἢ ε; 

τοῦ ἑνὸς ἀλλο ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ τὲ καὶ ἄλλῳ ἕτερα 
᾿ ᾿ ΕῚ ω 3 τὸ 

ἀλλήλων. Πάνυ μὲν οὖν. Ὥστε οὐ ταὐτόν ἐστιν 
δὴ ἣν ΡΥ] - ΞΣ χτ - ὦ Ὁ ’ γῇ 

οὔτε τῷ ἕγι οὔτε τῃ οὐσιχ τὸ ἕτερον. ΠΙὼς γὰρ; Ἴ 
Ὶ 2 1 3ϑ "7 ἵ , ΕΣ) 

οὖν ἐὰν πβοεθμεν αὐτῶν εἴτε βουλει τὴν οὐσίαν 
κοὶ τὸ ἕτερον, εἴτε τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ἕν, εἴτε τὸ ἕν 

καὶ τὸ ἕτερον, ἀφ᾿ οὐκ ἐν ἑκάστῃ τῇ προαιρέσει προ-. Ϊ 
αιρούμεϑα τινὲ ὦ ὀρϑῶς ἔχει καλεῖσθϑαν ἀμφοτέρω; 
Πῶς; ἵῃδε. ἔστιν οὐσίαν εἰπεῖν; Ἔστι. Καὶ αὖϑις 

εἰπεῖν ἕν; Καὶ τοῦτο. “ρ' γὺν οὐχ ἑκάτερον. αὐτοῖν 

εἴρηται; Ναί. Τί δ᾽ ὅταν εἴπω οὐσία τε καὶ ἕν, ἀν 
ρα οὐκ ἀμφοτέρω; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ἐὰν οὐσία 
τε καὶ ἕτερον, ἢ ἕτερόν τε καὶ ἕν, καὶ οὕτω πανταχῶς 
ἐφ᾽ ἕχαστον ἄμφω λέγω, “ναί, “Δ δ᾽ ὧν ἄμφω ὀρϑῶς 
προσαγορεύησϑον, ἄρα οἷόντε ἄμφω μὲν αὐτὼ ξίναί, 
δὺο δὲ μή; Οὐχ οἷόντε Ὃ δ᾽ ἂν δύο ἦτον, ἔστι 
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τὶς μηχανὴ μὴ οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν ἕν εἶναι; Οὐδε- 
μία. Τούτων ἄρα ἐπείπερ σὺν δύο ἕ ἕκαστα συμβαί- 
γει εἶναι, καὶ ἕν ἂν εἴη ἕκαότον. Φαίνεται. Εἰ δὲ 
ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐστι, συντεϑέντος ἑνὸς ὁποιουοῦν 
ἡτινιοῦν συξυγέῳᾳ, οὐ ΜΝ γίγνεται τὰ πάντα; Ἱναΐ. 

ἡδἥᾷ δὲ, οὐ περιττά ; καὶ δύο, ἄρτια; . Πῶς δ᾽ οὕ; 
1ἰ δέ; δυοῖν ὄντοιν, οὐκ ἀνάγκη εἰναι καὶ δίς; καὶ 
τριῶν ὄντων, τρίς; εἴπερ ὑπάρχει τῷ τε δύο τὸ δὲς 
« Ἁ »" Υ͂ ᾿ Ν « ἈΕῚ, [ -»"ο- χι. ὧν 

ἕν, καὶ τῷ τρία, τὸ τρὶς ἕν; ἀνάγκη. ΖΙυοῖν δὲ ὅν- 

τοιν καὶ δὶς, οὐκ ἀνάγκη δύο δὶς εἶναι; καὶ ὐδ 
9 η" 

καὶ τρὶς, οὐκ ἀνάγκη αὖ τρία τρὶς εἶναι; Πῶς δ ὁ ὕ 

ἰ δέ; τριῶν ὄντων καὶ δὲο ἃ ὄντων, καὶ δυοῖν ὁ ὄντοιν 

καὶ τρὶς ὄντοιν, οὐκ ἀνάγκη τρία τε δὶς εἶναι καὶ 
. ᾿ ᾿ 3) " 2) 3 ᾿ ΕῚ »» 

δὶς τρία; Πολλὴ γε. “Αρτιά τ ἄρα ἀρτιάκις ἂν εἴη, 

καὶ περιττὰ περιττάκις, καὶ ἄρτια περιττάκις, καὶὸ 

περιττὰ ἀρτιάκις. Ἔστιν οὕτως. Εἰ οὖν ταῦτα οὔ- 

τὼς ἔχει, οἴει τινὰ ἀριϑμὸν ὑπολείπεσϑαι, ὃν οὐκ 
Φ ᾽ “ 39 -“ ΒῚ 2 3» εὶ 5 ΄ 

ἀνάγκη εἶναι; Οὐδαμῶς γε. Εἰ ἀρὰ ἔστιν ἕν, ἀγά- 
Ἄ 5 ᾿ 5 2 ’ 2 ι 4 5 

γκὴη καὶ ἀριϑμὸν εἰναι. Αναγκη. -«4λλὰ μὴν ἀρι- 
ο , 32. ῃ »-7 “ 

ϑμοῦ γε ὄντος, πόλλ᾽ ἂν εἴη, καὶ πλῆϑος ἄπειρον τῶν 
2» κ 3 27 ᾿ ἵ 

ὄντων. ἢ οὐκ ἄπειρος ἀριϑμὸς πλήϑει καὶ μετέχων 
᾿ [ 3 -ὭΒ 2 - ΝῚ 

ουσίας γίγνεται; Ιζαὶ πάνυ γε. Οὐκοῦν ει πᾶς ἀ- 

ριϑμὸς οὐοίας μετέχει, καὶ τὸ μόριον ἕκαστον τοῦ 
ΕΣ 9 Ὡ δ᾽ Ἶ 9ι » » Υ̓͂ ΞῚ Ν ͵ Ἵ 

ἀριϑμου μετέχον ἂν αὐτῆς; αι. .᾿Επει πάντα ἄρα 
᾿ , [4 2 " 32 

πολλὰ ὄντα ἢ οὐσία νενέμηται, καὶ οὐδενὸς ἀποατα- 
-ὉὟ Ὁ , ῬἫ ον 7 - 

τεῖ τῶν ὄντων, οὔτε τοῦ σμικροτάτου, οὔτε τοῦ με- 
ΒλῚ "ω τ 3 ΄- 3 

γίστου. ἢ τοῦτο μὲν ἄλογον ἔρεσϑαι; πῶς γὰρ ἂν 
9 -»Σοε΄ Ἷ 5 »Ὃ7 “»“Ο΄' 

δὴ οὐσία γε τῶν ὄντων του ἀποστατοῖ; Οὐδαμῶς. 
; 2] τ ἹΚατακεκερμάτιστανι ἄρα ὡς οἱόντε σμικρότατα καὶ 
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᾽ πα ὋΣ ᾿ 

μέγιστα καὶ παντοαχῶς ὄντα, καὶ μεμέρισται πάντων 
᾿ 2 ΕΝ 3 Ε ) μάλιστα, καὶ ἔστι μέρη ἀπέραντα τῆς οὐσίας. Ἔχει} 

οὕτω. Πλεῖστα ἄρα ἐστὶ τὰ μέρη αὐτῆς. Πλεῖστα 
μέντοι. τί οὖν; ἔστι τὶ αὐτῶν, ὃ ἔστι μὲν μέρος τῆς. 

οὐσίας, οὐδὲν μέντοι μέρος; Καὶ πῶς ἂν τοι τοῦτο 
᾽ 3 ΞΥΡᾺ ' “5 2 

γένοιτο; .1λλ ἐπεί πέρ γε, οἶμαι, ἐστὴν, ἀνάγκη αὖ- 
ΠΥ ΚΟ ΊΝΝ Ή τ  (ο, Ε ἘΜ ἢ ἢ - ἢ ᾿ τ 

τὸ ἀξὶ, ἕως περ ἂν ἢ, ἕν γέ τι εἰναν" μηδὲν δὲ, ἀδύ- 
9 ᾽ « , « ἔμ [Ὁ : γατον. -Αγάγκη. Πρὸς ἅπαντι ἄρα ἑκάστῳ τῷ τῆς, 

3 ἣ ΟΣ ων , ΔῊΝ 
οὐσίας μέρει πρόσεστι τὸ ἕν, οὐκ ἀπολειπόμενον οὔτε 
Ομεβοραεθθιι οὔτε μείξονος μὲ ρους, οὔτε ἄλλου οὐδε- 

γός. Οὕτως. "ρα οὖν ἕν ὃν», πολλμχθῦ ἅμα ὅλον 

ἐστί; τοῦτο ἄϑρει. .4λλ: ἀϑρῶ" καὶ δρῶ ὅτι ἀδὺ- 
᾿ , , γατον. Πεμερισμένον ἄρα, εἴπερ μὴ ὅλον" ἄλλως 

’ 9 - ἰ 4, ει; - “»“ 39 Π ᾿ 

γάρ που οὐδαμῶς μα ἅπασι τοὶς τῆς οὐσίας μέρεσι 
Γ 2 , -» 4 

σιαρέσται, ἢ μεμερισμένον. Ιγαΐ. Καὶ μὴν τόγε με- 
᾿ 2 , 5» ο ς 

ριστὸν πολλὴ ἀνάγκη εἶναι τοσαῦτα ὅσά περ μέρη. 
Ἀνάγκη. Οὐκ ἄρα ἀληϑῆὴ ἄρτι ἐλέγομεν, λέγοντες Ἱνάγκη. θὰ ἀληθῆ ἄρτι ἐλέγομεν, λέγοντες 
ε - ΄ ΘΝ αν ' ’ ᾿ ι 

ὡς πλεῖστα μέρη ἡ οὐσέα γνενεμημένη εἴη. οὐδὲ γὰρ 
(νῦν « Γ 9 32 , ὔ ω- 

πλείω τοῦ ἑνὸς νενγέμηται, ἀλλ΄ ἴσα, ὡς ἔοικε, τῷ ἑνί. 
᾿ ἈΠ ῬΩΣ σον ΝᾺ , Ὑ - 

οὔτε γὰρ τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς ἀπολείπεται, οὔτε τὸ ἕν τοῦ. 
ΡΥ 5 39 15 Ὁ {: ἱ Ι » δ.3. ῖ Ἷ 

ὄντος" ἀλλ ἐξισοῦσϑον δύο ὄντε ἀεὶ παρὰ πάντα. 
« γ} "Ὶ 2! 32 

αντάπασιν οὕτω φαίνεται. Τὺ ἕν ἀρὰ αὐτὸ κεκερ- 
᾽ -οσ; 3 ᾽ Ι ματισμένον ὑπὸ τῆς οὐσίας, πολλά τε καὶ ἄπειρα τὸ 

- ἤ ) , 3 ᾿ 2, “ὍΝ Ὧν 
πλῆθός ἔστι. Φαίνεται. Ουὅ μόνον ἄρα τὸ ὃν ἕν 

ΑΝ 9 ᾿ Ὰ 3ϑ»ϑᾳ5’7Αιἡ{ὶ . Ὁ « ᾿  » 
πολλά ἔστιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἕν, ὑπὸ τοῦ ὥντος 

διανενεμημένον, πολλὰ ἀνάγκη εἰναι. Παντάπασι 
μὲν οὖν. ΙΚαὶ μὴν ὅτι 75 ὅλου τὶ μόρια, μόρια, πὲπε- 

Ι 

' 

ασμένον ἂν εἴη κατὰ τὸ ὅλον τὸ ἕξ». ἢ οὐ περιέχεται ὦ ἢ ) ν 
ς ι - εἰ ᾿ 3 2 ι ᾿ 

ὑπὸ τοὺ ὁλου τὶ μόρια; Αγάγκη. «ἰλλὰ μὴν τόγε, 
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Ι ᾽ν , » συν » 3" 
περιέχον, πέρας ἂν εἴη. Πῶς δ᾽ οὐ; Τὸ ἕν ἄρα ὃν, 
ἕν τὲ ἐστί που καὶ πολλὰ, καὶ δδμοι καὶ μόρια, καὶ 
πεπερασμένον καὶ ἄπειρον πλήϑει. Φαΐνεται. Ψ 
οὖν οὐκ, ἐπείπερ, πεπερασμένον, καὶ ἔσχατα ἔχον; 
νάγκη. Τί δ᾽ εἰ ὅλον, οὐ καὶ ἀρχὴν ἂν ἔχοι, καὶ 

9 ἢ “Φ - " 

μέσον καὶ τελευτήν; ῃ οἱόντὲ τὲ ὁλον δίναν ἀγευ 
τριῶν τούτων ; κἂν. τοῦ ἕν ὅτιοῦν αὐτῶν ἀποστατῇ, 
ἐθελήσειέ τι ὅλον εἶναι; Οὐκ εϑελήσει. Καὶ ἀρχὴν 

δὴ, ὡς ἕοιχε, καὶ τελευτὴν καὶ μέσον ἔχον ἂν τὸ ἕν. 
ἊΝ 91λλὺ ν᾽ ΡΝ ’ 2’ -"» οπ, ἩΠ, 9 ᾽ 

χοι. “ἀλλὰ μὴν τόγε μέσον, ἴσον τῶν ἐσχάτων ἀπέ- 
3 ι ὃ" γ ’ 3) 3 ’ -ΧΝ ἰδ 

χει. οὐ γὰρ ἂν ἄλλως μέσον εἴη. Θὺ γάρ. αν σχη- 
Ι ΄ κὸ 2 ι 

ματος δή τινος, ὡς ἕοικε, τοιοῦτον ὃ» μετέχοι ἂν τὸ 
ἕν: ἤτοι εὐθέος, ἢ στρογγύλου, ἢ τινος μικτοῦ ἐξ 
ἀμφοῖν. ΜΠετέχοι 7ὲρ ἄν. “ρ οὖν οὕτως ἔχον, οὐκ 
αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ἔσται καὶ ἐν ἄλλῳ; Πῶς; Τῶν με- 

ρῶν που ἕκαστον ἐν τῷ ὁλῳ ἐστὲ, καὶ οὐδὲν ἐχτὸς 
-Ὁ εο “« δὺ Γ ΄ ᾿ Π ξ ΠῚ -"οΡ {6 

τοῦ ὁλου. Ουτω. Πάντα δὲ τὰ μέρη ὑπὸ τοῦ ὁλου 
περιέχεται; Ιναΐ. Καὶ μὴν τά γε πάντα μέρη τὰ αὖ- 

τῷ ϊ Ξ " ᾿ 2) 
τοῦ τὸ ἕν ἐστε καὶ οὐτὲ τί πλδον, οὔτε ἔλαττον, ἢ 

; 2 ᾿ υ Ὁ Ἃ ᾿, ὦ Α᾿ 3 
πάντα. Οὐ γάρ; Ουκοῦν καὶ τὸ ολον τὸ ἕν ἔστι; 
πῶ δ᾽ 2) ᾿ Ἐϊ 2) Γ ΠῚ Π 7 δ. κ᾿ ͵ - 

ὥς δ᾽ οὐ; Εἰ ἄρα πᾶντα τὰ μέρη ἐν ὅλῳ τυγχάνεν 
3» ’ ᾿ , Ὰ 9 ἰς 

ὄντα, ἔστι δὲ τά τε πάντα τὸ ἕν, καὶ αὐτὸ τὸ ὅλον, 
᾿ ᾿ - Ὁώῳ ᾿ -ωτς ᾿ 

περιέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὁλοῦ τὰ πάντα, ὑπὸ τοῦ ἑγὸς 
ἂν περιέχοιτο τὸ ἕν" καὶ οὕτως ἂν ἢδη τὸ ἕν, αὐτὸ 
ἐν ἑαυτῷ εἴη. Φαίνεται. Ἰλλὰ μέντοι τόγε ὅλον αὖ 
οὐκ ἐν τοῖς μέρεσιν ἐστὶν, οὔτε ἐν πᾶσιν, οὔτε ἕν τι- 
γι. εἰ γὰρ ἐν πᾶσιν, ἀνάγκη καὶ ἐν ἑνί, ἔν τιγν γὰρ 
ἑγὶ μὴ ὃν, οὐκ ἂν ἔτι που δύναιτο ἕν γε ἅπασιν εἶ- 
γαν" εἰ δὲ τοῦτο μὲν τὸ ἕν τῶν ἁπάντων ἐστὶ, τὸ δὲ 
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ὅλον ἐν τούτῳ, μὴ ἕνδ, πῶς ἔτι ἕν γε τοῖς πᾶσιν ἕν᾿ 
, -Ὁ 3. Ὁ“ - Ἷ 

ἔσται; Οὐδαμῶς. Οὐδὲ μὴν ἕν τισι τῶν μερῶν. εἰ 

γὰρ ἕν τεσι τὸ ὅλον εἴη, τὸ πλέον ἂν ἐν τῷ ἐλάττονι | 

εἴη" ὁ ἐστιν ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. Μη ὃν δ᾽ 
ἐν πλείοσι, μηδ᾽ ἐν ἑνὶ, μηδ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσι τὸ 
ὅλον, οὐκ ἀνάγκη, ἐν ἑτέρῳ τινὶ εἶναι, ἢ μηδαμοῦ ὃ ἔτι 

εἶναι; “Ἀνάγκη. ἡ ηὴν μηδαμοῦ μὲν ὃν, οὐδὲν ἂν 
εἴη; δγὰν δὲ ὃν, ἐπειδὴ οὔκ ἐν αὑτῷ ἔστιν, ἀνάγκη 
ἐν ἄλλῳ εἶναι; Πάνυ 8. ὍἝ μὲν ἄρα τὸ ἕν, ὅλο» ἐν 
ἄλλῳ ἐστέν " ἢ δὲ τὰ πάντα μέρη ὄντα τυγχάνει, αὖ- 
τὸ ἐν ἑαυτῷ. καὶ οὕτω τὸ ἕν ἀνάγκη αὐτό τε ἐν ἑαυ- 

Ὡῳ Ξ ἈΠ (δ᾿ ὦ ὧν 9 ’ ἰδ ς ᾿ 

τῷ εἰναν καὶ ἐν ἑτέρῳ. ἀνάγκη. Οὐυτω δὴ πεφυκὸς 
. ὦ Ἵ 2 32 ΞΘ. τὰν νΝ - ἈΝ ς, τὸ ἕν ἀρ οὐκ ἀνάγκη καὶ κινεῖσθαν καὶ ἑστάναι; 

Ἀπ τ ’ 3) 32 Ἄν ω-» » ἸΠΠῆ; στηκε μέν που, εἴπερ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ἐστιν. ἐν 
: « Ἂ ΒᾺ Ὁ Ξ- ᾿ ᾿ 8 -“σ͵ ᾽ ῳ 3 

γὰρ ὅψν Ο»)», χΧὰν δ τουτοῦυ μὴ μέτοι ἀύγνο, ἐν τῶ αυ- 

τῷ ἂν εἴη, ἐν ἑαυτῷ ὄν. Ἔστι γάρ, Τὸ δὲ γε ἐν τῷ 
αὐτῷ ἀεὶ ὃν, ἑστὼς δήπου ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. Πάνυ 
γε. Τί δέ; τὸ ἐν ἑτέρῳ ἀεὶ ὃν, οὐ, τὸ ἐναντίον, ἀνά- 
γκὴ μηδέποτ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι; μηδέποτε δὲ ὃν ἐν 
τῷ αὐτῷ, μηδὲ ἑστάναι; μὴ ἑστὼς δὲ, κινεῖσθαι; 
Οὕτως. ᾿Ανάγκη ἄρα τὸ ἕν, αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ἀεὶ ὃν 
καὶ ἐν ἑτέρῳ, ἀεὶ κινεῖσϑαΐ τε καὶ ἑστάναι. Φαΐνεται. 
Καὶ μὴν ταὐτόν γε δεῖ εἶναι αὐτὸ ἑαυτῷ, καὶ ἕτερον 
ἑαυτοῦ. καὶ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως ταὐτόν τε καὶ ἕτε- 

ρο» εἶναι, τροι καὶ τὰ πρόσϑεν πέπονϑε. Πῶς; 

Πᾶν που πρὸς ἅπαν ὧδε ἔ ἔχει" ἢ ταὐτόν ἐστιν, ἢ ἕτε- 
ρον" ἢ), ἐὼν μὴ ταὐτὸν ῇ μηδ᾽ ἕτερον, μέρος ἂν 
ἴη τούτου πρὸς ὃ οὕτως ἔχει, ἢ ὡς πρὸς μέρος 

ὅλον ἂν εἴη. Φαίνεται. 7.49 οὖν τὸ ἕν, αὐτὸ αὕ- 

---------------οΟ---οΟε-----------------ὶ -͵-Ἃ͵-͵-- -  -ἰἰππππ οἴ πε σα ἔα οὐκ οι." 
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3 »-ὟῪὟ 5.2 γ) « 7 3 

τοῦ μέρος ἐστίν; Οὐδαμῶς. Οὐδ᾽ ἀρα ὧς πρὸς μέρος, 
-} ᾿ ς -- εο )ι 2, Υ͂ ς Γ 2» ὦ 

αὐτὸ αὑτοῦ ολον ἂν εἴη, πρὸς ἑαυτὸ μέρος ὅν. Οὐ 
᾿ τιν 3. ,Ἄὴῆἢ,"Ὅ5. 5 « , 2 ψ ἐξ ἢ γ᾿ εἶ 

γὰρ οἱόν τὸ. ΑἸλλ᾽ ἄρα ἕτερον ἔστιν ϑυορ Τὸ; ΕΣ 
2 “- . 92 

Οὐ δῆτα. - Οὐκ ἄρα ἑαυτοῦ 78 ἕτερον ἂν εἴη. Ου 
μέντοι. Εἰ οὖν μὴτε ἕτερον, μὴτε ὕλον, μὴτε μέρος 
αὐτὸ πρὸς ἑαυτό ἐστιν, οὐκ ἀνάγκη ΤᾺ ταὐτὸν εἰ- 

δ Ξ 3 ’ γέεινῦ ἢ ΝΠ κἀν { ). 3 

γαν αὐτὸ ἑαυτῷ; Δνάγκη. Τί δέ; τὸ ἑτέρωϑι ον αὖ- 
ς -“»"ἽἪ - 32 -Ο᾽»»; ς - 3 5 329 . 

τὸ ἑαυτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ὄντος ξχυτῷ, οὐκ ἀνάγκη αὐτὸ 
᾿ ῳ δῇ Ξ3 ζ , , γα 

ἱ ἑαυτοῦ ἕτερον εἰναι, εἴπερ παὶ ἑτέρονϑι ἕσται; Εμου- 
' “-7 . ᾿ . ἷ Π ᾿Ὶ ΕῚ 

Ϊ γε δοκεῖ, Οὐυτω μὴν ἐφάνη ἔχον τὸ ἕν, αὐτό τε ἐν 
ΠΣ: 

ἑαυτῷ ὃν ἅμα καὶ ἐν ἕτέ θῳ. ἐφάνη ) γάρ. τερον 
ἷ 2) τι 

᾿ ἄρα, ὡς ξοικεν, εἴη ταύτη ἂν ἑαυτοῦ τὸ ἕν. Ποικε, 

Τὶ οὖν; εἰ τουτὶ ἑτερύν ε ἐστιν, οὐχ ἑτέρου ὄντος ἕτε- 
ρον Ἂ: » ἀνάγκη. Οὐκοῦν ὅσα μὴ ἕξι ἐστιν, ἁπανϑ᾽ 

᾿ .ὄ εἡ Ὁ Ὸ ᾿ Χ Ἀ ΟἹ -Ὁ εν ἘΝ - » ν 3 27 

δτερα τοῦ ἑνός; καὶ τὸ ἕν, τῶν μὴ ἕν; Πῶς δ᾽ οὗ; 
τ) γν »Ὰ 3» 2) ἢ ἐἵ »ἙΞ 2] ἘΡ .) 

τερον ὧν ἑἴΐῃ ἄρα τὸ ἐν τῶν ἀλλων. ἕτερον. θρα 
“ ψον δὴ ἐκ 

δή" αὐτὸ τε ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον, ἀρ οὔκ ἐναντέα 
Ψ ’ ἄγ ἊΨ 3 

ἀλλήλοις; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἦ οὖν ἐθελήσει ταὐτὸν ἐν τῷ 
Ἧ ΓᾺῚ εἴ 

ἑτέρῳ, ἢ ἕτερον ἐν ταὐτῷ ποτε εἶναι; Οὐκ ὲ δελήδϑι. 
Ὁ. ὩΣ Ὁ ν᾿ τῷ , 2» ῳ" 

Εἰ ἀρὰ τὸ ἕτερον ἐν ταὐτῷ μηδέποτε ἔσται, οὐδὲν 
ωο υ, Ν δ΄. 5. 7 

ἐστε τῶν ὄντων ἐν ᾧ ἐστι τὸ ἕτερον χρόνον οὐδένα. 
Ψ Α ς .»"»5 , - ᾿ 

εἰ γὰρ ὁντινοῦν εἴη ἕν τῳ, ἐκεῖνον ἐν τὸν χρόνον ἕν 
ταὐτῷ εἴη τὸ ἕτερον. οὐχ οὕτως; Οὕτως. “δπειδὴ δ᾽ 
οὐδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ἐστιν, οὐδέποτε ἕν τινι τῶν ὄγν- 
τῶν ἂν εἴη τὸ ἕτερον. “ληϑῆ. Οὔὐτ' ἄρα ἐν τοῖς μὴ 
[φ 27 ἐν ως Ρ ’ . , 

ἐν, οὔτε ἐν τῷ ἕνὲ εἴη ἂν τὸ ἕτερον. Οὐ γὰρ οὖν. 

Οὐκ ἄρα τῷ ̓ἕτέρῳ,} γ᾽ ἂν εἴη τὸ ἕν, τῶν μὴ ἐν, οὐδὲ 

τὸ μὴ ἕν, τοῦ ἑνὸς ἕτερα. Οὐ γάρ. Οὐδὲ μὴν ξαυτοῖς 
4 2 γι 3) 9Ὰ 5 . , --:τς 

75 ἕτερ ἂν εἴη ἀλλήλων, μὴ μεεέχοντα τοῦ ἑτέρου. 

πλτυ Ἐν ἍΨΠ, ἍΜ 
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Πῶς γάρ; Εἰ δὲ μήτε ἑαυτοῖς ἕτερά ἐστι, μὴτε τῷ 
ἑτέρῳ, οὐ πάντη ἂν ἤδη ἐκφύγοι τὸ μὴ ἕτερα εἶναι 
ἀλλήλων. ᾿Εκφεύγοι. ᾿Δλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ ἑνός γε με- 
τέχει τὰ μὴ ἕν. οὗ γὰρ ἂν μὴ ἕν ἢν, ἀλλά πη ἂν ἕν ἢ 
ἡ». ἃ βλη 7. Οὐδ᾽ ἂν ἀριϑμὸς εἴη ἄρα τὰ μὴ ἕν. οὐ- ἷἧ 

δὲ γὰρ ἂν οὕτω ) μὴ ἕν ἦν παντάπασιν, ἀριϑμόν γ8 
ἐχοντα. Οὐ γὰρ οὖν. Τί δὲ; τὰ μὴ ἕν, τοῦ ἑνὸς ἄρα, 
μόριά ἐστιν; ἢ κἂν οὕτω μετεῖχε τοῦ ἑνὸς τὰ μὴ Ἢ 
ΜΤετεῖχ: ». Εἰ ἄρα παντὶ τὸ μὲν, ἕν ἐστι, τὰ δὲ, μ 
ἕν, οὔτ᾽ ἂν “μόριον τῶν μὴ ὃ ἕν τὸ ἕν εἴη, οὔτε τον ἃ ς 
μόριον" οὔτε αὖ τὰ μὴ ἕν τοῦ ἑνὸς μόρια, οὔτε ὅλα 

ὥς ἤϑοιυ" τῷ ἑνί. Οὐ γὰρ. ἀλλὰ μὴν ἔφαμεν, τὰ μὴ 7τξ 
μόρια, μήτε ὅλα, μὴτε ἕτερα ἀϊλήλων, τὰ αὐτὸ ἔσε- 

σθαι ἀλλήλοις. ᾿Ἔφαμεν γάρ. Φῶμεν ἄρα καὶ τὸ ὃν 
πρὸς τὰ μὴ ἕν οὕτως ἔχον, τὸ αὐτὸ εἶναι αὐτοῖς; 
Φῶμεν.. Τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τε τῶν ἄλλων 

ἐστὶ καὶ ξαυτοῦ, καὶ ταὐτὸν ἐχείνοις τε καὶ ἑαυτῷ. ᾽} 
Κινδυγεύ ει ἀμ ὐ λυ ξἕᾳ γὲ τοῦ λόγου. “4ρ᾽ οὖν καὶ 

ὅμοιόν τε καὶ ἀνόμοιον ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις; 

ἥσως. ᾿Επειδὴ γοῦν ἕτερον τῶν ἄλλων ἐφάνη, καὶ 
τἄλλά που ἕτερ᾽ ἂν ἐκεένου εἴη. Τί μὴν; Οὐκοῦν 
ἕτερον τῶν ἄλλων, ὥσπερ καὶ τἄλλα ἐκείνου; καὶ οὔ- 

πὲ μᾶλλον οὔτε ἧττον; Ἧ γάρ; Εἰ ἄρα μήτε μδλλοῦ 

μήτε ἧττον, ὁμοίως. Ιναΐ. Οὐκοῦν ἢ ἢ ἕτερον εἶναι πέτ᾽ 
πονϑὲ τῶν ἄλλων, καὶ τἄλλα ἐχείνου ὡσαύτως, ταὺ- 

᾿πῃ ταὐτὸν ἂν πεπονϑότα εἶεν καὶ τό, τε ἕν τοῖς 
ἄλλοις, καὶ τἄλλα τῷ ἑνί, Πῶς λέγεις; τη δὲ ἢ ἕκαστον 
τὃν ὀνομάτων οὐχ ἐπέ τινε καλεῖς; πο λώμι τί οὖν; 

τὸ αὐτὸ ὄνομα εἴποις ἂν πλεονάκις, ἢ ἅπαξ; Ἔγωχγε. 
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Πότερον. οὖν, ἐὰν μὲν ἅπαξ εἴπης, ἐκεῖνο προσαγὸ- 
θεύεις οὗπέρ ἐστι οὐ ςΝ ; ἐὰν δὲ πολλάκις, οὐκ 
ἐκεῖγο; ἢ, ἐών τε ὅποξ ἐών τε πολλάκις τὸ αὐτὸ δνο- 

ΓΝ Ὁ κς Γ τ 2 ἢ 

μὰ φϑέγξη, πολλὴ ἀνάγκη σὲ τὸ αὐτὸ καὶ λέγειν ἀεΐ; 

ή μὴν; Οὐκοῦν καὶ τὸ ἕτερον ὄνομά ἐστιν ἐπέ τι- 
Ἑ «! ͵ Φ Γ " ) «. 

; Πάνυ γε. Ὅταν ἄρα αὐτὸ φϑέγγῃ, ἐάν τε ἅπαξ, 
"ἢ τε πολλάκις οὔ", ἐπὶ ἄλλῳ οὐδὲ ἀλλό τι ὀνομά- 2 

ζεις ἢ κεῖνο οὑπὲρ ἢν ὀγομα. “ἀνάγκη. Ὅταν δὴ λέ- 

γωμεν ὅτι ἕτερον μὲν τάλλα τοῦ ἑνὸς, ἕτερον δὲ τὸ 
ἕν τῶν ἄλλων, δὲς τὸ ἕτερον εἰπόντες, οὐδέν τι μᾶλ- 
λον ἐπ ̓ἄλλῃ ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐκείνη τὴ φύσει αὐτὸ ἀεὶ λέγο- 
μὲν ἧσπερ ἣν τοὔνομα. Πάνυ μὲν οὖν. Εἰ ἄρα ἔτε-: 

ρον τῶν ἄλλων τὸ ἕν, καὶ ΕΥΓᾺ τοῦ ἑνὸς, κατὰ ταὺὐ- 

τὸ ἕτερον πεπονϑέναι, οὐκ ἄλλο, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὁ ἂν 

πεπογϑὸς εἴη τὸ ἐν τοὶς ἄλλοις. τὸ δέ που ταὐτὸν 

ἀεπονϑὸς, ὅμοιον. οὐχ; ΙΥΝαί. γ᾽): δὴ τὸ ἕν ἕτερον 
-Ὁ 7 αν 3 ΡῚ »-5ρ ει! 

τῶν ἄλλων πέπονϑεν δἰγαν, κατ αὐτὸ τοῦτο ἅπαν 

ἅπασιν ὅμοιον ἂν εἴη. ἅπαν γὰρ ἁπάντων ἕτερόν 
ἐστιν. Ἔοικεν. ᾿4λλ: ἣν τό Ἢ ὅμοιον τῷ ἂν ομοΐῳ 
ἐναντίον; Ιγαὶ, Οὐκοῦν καὶ τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ αὖ- 

πὶ ὲ Κ Χ Ὁ 34λλ ᾿ δ Ἃ ΓΝ, δι ΚῊΝ ἱεύς 
τῷ; Καὶ τοῦτο. ἃ μὴν καὶ τοῦτό γ ἐφάνη, ὡς 
2) τ ὦ -Ὁ 2) 3 ͵ Δ ἢ ὥ.γ-Ὸ ᾿ 

ἄρα τὸ ἐν τοῖς ἄλλοις ταῦτόν τε καὶ ἕτερον. ᾿Εφάνη 
; δι μα γ΄. δέ ᾿ ) Χ Ὁ ἀν Ὁ 4 Φ ὁ χς 

γάρ. Τουναντίον δὲ γε πάϑος ἐστὶ τὸ εἰναι τὸ αὐτὸ 
“τοὺς ἄλλοις ; τῷ ἕτερον εἶναι τῶν ἄλλων. Πάνυ 78. 

Ἥ γὲ μη} ἕτερον, ὅμοιον ἐφώνη. Ναΐ. Ἢ ἄρα ταῦ- 
τὸν, ἀγόμοιον ἔσται, κατὰ τοὐγαντίον νιν τῷ 
Νν Ὁ “ ες Υ̓ , 5. -- ἢ 

ὁμοιοῦντι πάϑει. ὅμοίου δὲ σπου τὸ ἕτερον; [ναί. 
.ῳῷ Π 37 ᾿ 29 ; ᾽" 3 3 Γ 2» 

“«Δγομοιωσὲει αθὰ τὸ ταὐυτονγ" Ἤ οὐκ ἔναντιον ἕσταυύ 
" ᾿ ἸΕΘΕΘ « , τῷ ἑτέρῳ. "Ἔοικεν. Ὅμοιον ἄρα καὶ ἀνόμοιον ἔστων 

Μ ἃ 
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᾿ ΤΕΥ γι.) ξ 

τὸ ἕν τοῖς αλλοῖς" ἢ μὲν ἕτερον, ὅμοιον" ῃ δὲ ταῦ-] 
5 

τὸν, ἀνόμοιον. "Ἤχευ γὰρ οὖν δὴ, ὡς ἔοικε, καὶ τοι- 

οὗτον λόγον. Καὶ γὲὺρ τόνδε ἔχει. Τίνα; Ἢ ταὐτὸν. 
᾿ κι ω ’ ν 5 - 

πέπονϑε, μὴ ἀλλοῖον πεπονθέναι" μὴ ἀλλοῖον δὲ πε8-᾿ 
"Ἢ « ἃ, 9 ᾿ [ο᾽ ὌΠ! 

πογϑὸς, μὴ ἀνόμοιον" μὴ ἀνόμοιον δὲ, ὅμοιον εἰ-᾿ 
τ 2 323)7ὴ α ᾿ 3η.5 »“ 9 » ι ᾿ 

γαν. ἢ δ᾽ ἄλλο πέπογϑεν, ἀλλοῖον" ἀλλοῖον δὲ ὃν, 
ἐγ ον τῇ 9 ο ΄ ΚΧῚ.. 3 τῶν 2, »ι ἢ 

«γόμοιον εἶναι. “ληϑῆὴ λέγεις. “χυτόν τ ἄρα ὃν τὸ 
[4] Ὁ 2] νι Φῳ ε᾽ 4 ; 2 39. [ 
ἐν τοῖς ἀλλοῖς, καὶ ὁτι ξἱερόν ἐστε, κατ ἀμφότερα 

Ἃ ϑ' ὡς ’ [«᾿ ᾽ν , 

καὺ καϑ ἑκάτερον, ομοιόν τὲ ἂν εἴη καὶ ἀνόμοιον 
- 2, ἜΣ 8: εο- ἈΠΕ -- --ςςε ῇ 

τοὶς ἀλλοις. Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ἑαυτῷ ὠσαύτως, 
. “-᾿ 2 Ὁ 

ἐπείπερ ἕτερόν τε ἑξαυτοὺ καὶ ταὐτὸν ἑαυτῷ ἐφάνη, 
» 15} τ Υ͂ ο »-. ΒῚ 

καὶ ἀμφότερα καὶ κατὺ ξκάτερον ὁμοιόν τε καὶ ἀνό- 
μ 2 ᾿ ΠΝ ἼῺ --«ῳω 

μοῖον φανήσεται; ἀνάγκη. Τὺ δὲ δὴ περὶ τοῦ «πτε- 
{ Ὁ ΙΑ « ρ Ἁ “Ὁ 2, Ἂ ων .ἦΊὰὦ 

σϑαι τὸ ἐν αὑτοῦ καὶ τῶν ἀλλων, καὶ τοῦ μὴ αἀπτε- 

σϑαι πέρι, πῶς ἔχει, σκόπει. Σκοπῶ. Αὐτὸ γάρ που 
ἐν ξαυτῷ ὅλῳ τὸ ἕν ἐφάνη ὃν. ᾿ρϑῦῶς. Ουκοῦν καὶ 
ἔν τοῖς λλθη: τὸ ἕν; ἵγαΐ. Ἥ μὲν ἄρα ἐν τοῖς ἀλ- 

λοις, τῶν ἄλλων ἅπτοιτο ἄν" ἢ δὲ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, 

τῶν μὲν ἄλλων ἀπείργοιτο, ἅπτεσϑαι, αὐτὸ δὲ αὖ- 
Ὁ ΣΕΥ ᾽ ς εκ; . 

τοῦ ἅπτοιτο ἂν, ἐν ἑαυτῷ ὃν. Φαίνεται. Οὕτω μὲν 
« ΑΝ ΒΡ. ν᾿ ὦ ς [ Ἂ -ὋὉἢ’7 3) α ἐ [τ] 

δὴ ἀπτοιτὸο ἂν τὸ ἕν αὑτοῦ τὲ καὶ τῶν ἀλλῶν». «“4- 

πτοιτο. 1 δὲ τῇδε; αρ᾽ οὐ πᾶν τὸ μέλλον ἀ ψεσϑαν 
τινὸς, ἐφεξῆς δεῖ κεῖσθαι ἐκξύνο) οὗ μέλλει ἅπτεσθαι, 

ταύτην τὴν ἕδραν κατέχον ἣ ἂν μετ ἐκείνην. ἢ ἔδρα 

ἣ ἂν κέηται ἁπτεται; “Ἱνάγκη. Ἱαὶ τὸ ἕν ἄρα, εἶ 
᾿ ΡῚ ' Τν “-ο εἰ 

μέλλει αὐτὸ αὑτοῦ ἀπτεσϑαυ, ἐφεξῆς δεῖ εὐϑὺς ς μὲν 

τιὶ ἑαυτὸ κεῖσθαι, τὴν ἐχομένην. χώραν κατέχον ἐκεί- 
’»ης ἐν. Ἶ αὐτό ἐστι. 4Ιεῖ γιρ οὖν. Οὐκοῦν δύο μὲν 
ὃν τὸ ἕν, ποιήσειεν ἂν ταῦτα, καὶ ἐν δυοῖν χώραιν 
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ε Π 3. ἄν, ον Ὑυεν 3 Υ͂ ᾿ ς. ᾿ 
ἅμα γένοιτο; ἕως δ᾽ ἂν ἢ ἕν, οὐκ ἐϑελῆσει; Οὐ γὰρ 

ΣῚ ε. κω ἤκ Ἂν ΕἼ Ὁ" Ὁ ὟΝ ᾿ Υ Ξ 
οὖν. ἽΠ αὐτὴ ἀρὰ ἀνάγκη τῷ ἑνὶ, μὴτε δύο εἶναι, 

᾿ ' νων. - 2 ΤῊΝ 42 2 ᾿ ᾿ 

μὴτε ἅπτεσθαι αὑτὸ αὑτοῦ. “Ἢ αὐτή. .1λλ οὐδὲ μὴν 

τῶν ἄλλων ἅψεται. 1ἰἱ δή; Ὅτι φαμὲν τὸ μέλλον 
ἄψεσϑαι, χωρὶς ὃν, ἐφεξῆς δεῖν ἐκείνῳ εἶναι οὗ μέλ- 

λει ἅπτεσθαι" τρίτον δὲ αὐτῶν ἐν μέσῳ μηδὲν εἶναι. 

“ἡληϑῆ. 4ὑο ὑρα δεῖ, τὸ ὀλέγιστον, ̓ εἶγαι, εἰ μέλλει 
ἅψις εἶναι. Δεῖ. ᾿Εὰν δὲ τοῖν δυοῖν ὅροιν τρίτον 
προσγένηται ἑξῆς, αὐτὼ μὲν, τρία ἕσταν" αἵ δὲ ἅψεις, 

δύο. ἵναΐ. Καὶ οὕτω δὴ ἀεὶ ἑνὸς προσχιγνομένου, 
ω 

μία ἅψις προσγίγνεται, καὶ συμβαΐνει τὰς ἅψεις 

τοῦ πλήϑους τῶν ἀριϑμῶν μιᾷ ἐλάττους εἶναι. ᾧ 

γὰρ τὰ πρῶτα δο ἐπλεογέκτησε τῶν ἅψεων, εἰς τὸ 
- ᾿ ὶ ΒλῚ ᾿ « »-»"» 

πλείω εἶναι τὸν ἀοιϑμὸν ἢ τὰς ἀψεις, τῷ ἴσῃ τούτῳ 
ς ! Ὅς; ͵ . 

,. 4 ΚΝ 5 »"Ὁ -- - 

καὶ ὁ ἔπειτα ἀριϑμὸς πᾶς πασῶν τῶν ἁψεων πλε- 
- Ψ ΤῊΣ Ε Α ' ῳ «' Ὅν, ὃ εὐ 

ογεχτεῖ. ἡδὴ γώὠρ τολοιπὸν ἀμαὰ ἕν τε τῷ ἀριϑμῷ 
" Ἂ " « βς ἴ6 3 Ὁ { Ωὡ 

προοσγίνεται καὶ μέα ἀψις ταῖς ἄψεσιν. Ορϑῶς. Ουὰ 
2] ἂν Κ᾿ ἐν , 2] «. ΒῚ 2 ι ᾿ς δ᾿ ΝΣ ς [5] 5 

ἀρα ἐστὶ τι ντὰ τὸν ἀριϑμὸν, ἀεὶ «μιᾷ αὖ ἄψεις 
." « 23ῷϑ»,κ,  ν 9 - ᾿ ᾿ ᾿ 

ἐλάττους εἰσὶν αὐτῶν. Δληϑῆ. 1 δὲ γε ἕν μόγον 
3 Ν ᾿ ᾿ τ: 2») [5 5 Ελ] 2) ῪῚ ’ 

ἐστὶ, δυὸς δὲ μὴ ἔστιν, αψις οὐκ ἂν εἴη. Πῶς γάρ; 
2 ο ᾿ , “«Ὁ ς 2) 

Οὐκοῦν φαμὲν, τὰ ἀλλὰ τοῦ ἑνὸς, οὔτε ἕν ἐστιν, 
ὃ ἽΣΒΓΙΣῚ 3 ἢ ΓῸΣ γ.χὺ ὙΉΥ, οὐ. ᾿ Οὐ 

οὔτε μετέχει αὐτοῦ, εἴπερ ἀλλὰ ἐστίν. Ου γάρ. Οὐκ 
3) ᾽ Ν Ὁ 23) ἃ α « ἢ 

αθὰ ἕν ἔστιν ἀριϑμὸς ἐν τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς μὴ ὄντος 
» 3 -Ὁ ἘΞ. " δ Ὁ) "31 «' ΕῚ ΠῚ; 27 

ἐν αὐτοῖς. Πῶς γάρ; Οὐὅτ ἀρὰ ἐν ἐστι τιὶὶ ἀλλα, οὔ- 
: Υ͂ 2] 2᾽- Ξ3 -Ὁ- 2ὕ ..}) 39 Γ 

τὲ δύο, οὔτε ἀλλου ἀριϑμοῦ ἔχοντα ὄνομα οὐδέν. 
3! μὰ Ἃ 2) ΕῚ τ 3 ’ 

Οὐ. Τὸ ἕν ἀρὰ μόνον ἐστὶν ἕν, καὶ δυὸς οὐκ ἂν εἴη. 
Οὐ ᾽ « 3) 3 »» - ΔΕ, ὦ 

υ φαίνεται. ἅψις ἀρὰ οὐκ ἔστι, δυοῖν μὴ ὄντοιν. 
Οὐ 2. 2, 2...3] ἥν. οὖ “Ὁ ΕἸ ε 2 

ὑκ ἔστιν. Οὐτ ἄρα τὸ ἕν τῶν αλλὼν ἀπτεταῖ, οὔτε 
᾿...3) ωι0φ ς ᾿ δ τ ἢ [7 2 ΕΥΣ 32 ι 

ταλλὰ τοῦ ἑνός" ἐπείπερ ἅψις οὐκ ἔστιν. Οὐ γὼρ 
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τ γ δ’ : Α ΠΉΝ ’ -Ὁ .“ ἃ ο 37) 
οὖν. Οὐτὼ δὴ κατὰ πάντα ταῦτα τὸ ἕν τῶν ἀλλων 

ἈΝ ων 2 ε; 

καὶ ἑαυτοῦ ἀπτεταῖΐ τὸ καὶ οὐγ ἅπτεται. Βοικεν. Ὁ, 
οὖν χαὶ ἴσον ἐστὶ καὶ ἄνισον αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἀλ- 

λοι ις; Πῶς; Εἰ μεῖζον εἴη τὸ ἕν ἢ τἄλλα, ἢ ἕλαττὸν, 

ἢ αὖ ὙΠῸ τοῦ ἑνὸς μείζω ἢ; ἐλάττω, ἀρὰ οὐκ ἀν τῷ 
ἥ" γᾺ Ἃ 2!) ᾿ 2] -Ὡς Π 2) [ 

μὲν ἕν εἶναι τὸ ἕν, καὶ τἄλλα, ἀλλα τοῦ ἑνὸς, οὔτέ 
γ᾽. 2) ͵ δὶ 1 2λ ΒΥ) ϑη ἡ “ἢ Φ -»οΣ’οΖἍ 

τι μείζω οὐτὲ τι ἐλάττω ἂν εἴη ἀλλήλων αὑταῖς γ8 
-Ὁ 3 Ἃ.142 5 τ -" “ 

ταύταις ταῖς οὐσίαις; ἀλλ᾽ εἰ μὲν πρὸς τῷ τοιαῦτα 
κοὐ ς - ,ὔ ὃ" , 

εἶναι ἑκότερα ἰσότητα ἔχοιεν, ἴσα ἂν εἴη πρὸς ἀλλη- 
λα; εἰ δὲ τὼ μὲν, μέγεϑ ) δὲ, σμικρό ἢ) καὶ αι; εἰ δὲ τὰ μὲν, μέγεθος, τὸ δὲ, σμικρότητα, ἢ) κοὶ 

Γ { ᾿ ἂς Γ ᾿ » .5 ᾿ 
μέγεϑος μὲν τὸ ἕν, σμικρότητα δὲ ταλλα, ὁποτέρῳ 

᾿ Ὁ Ν Τ Π ες, νι το βϑ ξ δὰ 

μὲν Τῷ εἴδει μέγεϑος προσειῆ, μειίζον ὧν διῆ, ῳ«( 
τ χ έ 52 2 7 ὴ 0 2 -- 1 ἢ « 

σμιπρότης, ἕλαττον; ναγκη. Ούκουν στον γὲ τινδ᾽ 

τούτω εἰδὴ τό, τὲ μέγεϑος καὶ ἡ σμικρότης; οὐ γὰρ 
ἀν που, μὴ ὄντε γε, ἐναντίω τε ἀλλήλοιν ἤτην, καὶ 
ἐν τοὶς οὖσιν ἐγγιγνοΐσϑην. Πῶς γὰρ ἂν; Εἰ ἀρὰ 

ἐν τῷ ἑνὶ σμικρότης ἐγγίγνεται, ἧτοι ἐν ὅλῳ ἂν ἢ ἐν 
μέοει αὐτοῦ ἐνείη. “ἀνάγκη. τί δ᾽ εἰ ἐν ὅλῳ ἐχγίγνοι- 
το, οὐχὲ ἢ ἐξἴσου ἂν τῷ ἑνὶ δι ὅλου αὐτοῦ τεταμέ- 
φῃ εἴη, ἢ “μον αὐτό; λον δή. Ὑρ᾽ οὐκ ἐξ 

σου μὲν οὖσα 1 σμικρότης τῷ ἕνὶ, ἴση ἂν αὐτῷ εἴη); 
σιεριέχουσα δὲ, ἠδμτνν: Πῶς δ᾽ οὔ; ἐν νει οῦν 

σμικρότητα ἴσην τῷ εἶναι, ἢ μείζω τινός; καὶ πρότ- 
τ Ι ἈΞ 9 ι ᾿ ΠΗ͂ 

τεῖν γε τὰ μεγέϑους τὸ καὶ ἰσότητος, ἀλλὰ μὴ τὰ 
-“- 3 ᾿ 2 γι ᾿ ἰσὶ 27 Ύ Ν ἢ 2 ᾽χ 

ἑαυτῆς; “ἰδύνατον. Εν μὲν ὁλῳ ἀρὰ τῷ ἕν» οὐκ ἂν 
δὴ Ἁ2- 59) ὉΕῚ τὸ τὰς ᾿ 3] Ε 

εἴη σϑνμξ ὁτὴς" ἀλλ εἴπερ, ὃν μέρει. γαι. Ουὐτι γὲ ἐν 
’ τὰ ᾿ ᾿ 

παγτὶ αὖ τῷ μέρει. εἰ δὲ μὴ, ταὐτὰ ποιήσει Ἧς 
ς , ; 

- 

ποὺς τὸ ὅλον ἴση ἔσταν, ἢ μείζων τοῦ μέρους ς ἐν ᾧ 
Ρ.Ὶ ΦΦᾺ.3 τυ 9 

ἂν ἀεὶ ἐνῇ. ᾿Ανάγκη. Οὐδενέ ποῖε ἄρα ἐνέσται τῶν 

] 
] 
| 
| 

ΐ 

᾿ 
᾿ 
| 
Ι 
| 
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Ε ᾿ ἡ 3 α ᾿ ον τ δ ῖν- , 
ὄντων» σμικρότης, μὴτ᾽ ἐν μέρει μὴτ᾽ ἐν ὁλῳ ἔγγιγνο- 
μένη" οὐδὲ τι ἔσταν σμικρὸν πλὴν αὐτῆς τῆς σμικρό- 
τητος. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα μέγεθος ἐνέσται ὃν 
αὐτῷ. μεῖζον γὰρ ἂν τι εἴη ἄλλο, καὶ πλὴν αὐτοῦ 
μεγέϑους ς, ἐκεῖνο ἐν ᾧ τὸ μέγοϑος ἐνείη . καὶ ταῦτα, 

σμικροῦ αὐτοῦ οὐκ ὄντος" οὗ ἀνάγκη ὑπερέχειν ἐάν- 
περ ἢ μέγα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἐπειδὴ σμικρύτης 
οὐδαμοῦ ἔνι. ᾿ληϑῆ. ᾿Αλλὰ μὴν αὐτὸ μέγεϑος, οὐκ 
ἄλλου μεῖζον ἢ αὐτῆς σμικρότητος" οὐδε σμικρύτης 
ἄλλου ἔλαττον ἢ αὐτοῦ μεγέϑους. Οὐ γάρ, Οὔτε ἄρα 
τὰλλα μείζω τοῦ ἑνὸς, οὐδὲ ἐλάττω, μήτε μέγεθος 

μὴτε σμικρότητα ἔχοντα, οὔτε αὐτὼ τούτω πρὸς τὸ 
ἕν» ἔχετον τὴν δύναμιν τὴν τοῦ ὑπερέχειν τε καὶ ὕπεο- 
ἐχεσϑαι, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλω. οὔτε αὖ τὸ ἕν τούτοιν 
οὐδὲ τῶν ἄλλων μεῖζον ἂν οὐδ᾽ ἕλαττον εἴη, μὴ τὲ 
μέγεθος μήτε σμικρότη τα ἔχον. Οὐκοῦν φαένεταί γξ. 
τἴρ᾽ ον, εὖ μήτε μεῖζον μὴτε ἔλαττον τὸ ἕν τῶν ἀλ- 

λων, ἃ ἀνάγκη αὐτὸ ἐκείνων μήτε ὕπερε ἔχειν μὴτε ὕπερ- 
ἐχεσϑαι; ἀνάγκη. Οὐκοῦν τόγξε μῆξε ὑπερέχον μὴ- 

τε ὑπερεχόμενον, πολλὴ ἀνάγκη ἐξ ἴσου εἰναι" ἐξ 
ἴσου δὲ ὃν, ἴσον εἶναι. Πῶς γὰρ οὔ; αὶ μὴν καὶ 

αὐτό γε τὸ ἕν πρὸς ἑαυτὸ οὕτως ἂν ἔχοι" μὴτε μέγε- 
ϑὸς ὃν ξαυτῷ μὴτὸ σμικρότητα ἔχον, οὔτ᾽ ἂν ὑπερέ- 
χοιτο οὔτ᾽ ἂν ὑπερέχοι δαυτοῦ ἀλλ ἐξ ἴσου 0}, ἰσον 
ἀεὶ εἴη ξαυτῷ. Πάνυ μὲν οὖν. Τὸ ἕν ἄρα ἑαυτῷ τε 
καὶ τοῖς μὐττλ ἐσον ἂν εἴη. Φαίνεται. Καὶ μὴν αὖ- 

τό γε ἐν ἑαυτῷ ὃν, καὶ περὶ ἑαυτὸ ἂν εἴη ἔξωϑεν" 
καὶ πδριέχον μὲν, μεῖζον ἂν ἑαυτοῦ εἴη" περιεχόμε « 
γον δὲ, ἕξαττον. καὶ οὕτω μεῖζον ἂν καὶ ἔλαττον εἴη 
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ϑ - } .) . ΒΕ 3 -Ὁ : -- " 

αὐτὸ ἑαυτοῦ τὸ ἕν. ΕΤὴ γὰρ ἂν. Οὐχοῦν καὶ τὸ ἀνά- 
)κη, μηδὲν εἰναι ἐκτὸς τοῦ ἑγύς τε καὶ τῶν ἀλλων; 

᾿ “-- ᾿ 2, 3 ᾿ Ν ᾿ »Ὥ-Ὃ ) 

“Πῶς γὰρ οὔ; ᾿λλὰ μὴν καὶ εἰναΐ ποὺ δεῖ τόγε ὃν 
3 ΕΝ 5 - , » , 

ἀεί, Ιναΐ. Οὐκοῦν τὸγε ἕν τῷ ὧν, ἐν μείζονι ἔσται, 
ξΨ. 2»; 2 ι ὡΧ "ῃ .’ 3 {53 , ΒΡ ἔλαττον ὅν; οὐ γὺρ ἃ ἄλλως ἕτερον, ἔν ἑτέρῳ εἴη. 
Οὐ γ0. ΠΝ δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι ; χωρὶς τῶν αἀλ)- 
λων καὶ τοῦ ἑνὸς, δεῖ δὲ αὐτὼ ἔν τῷ εἶναι, οὐκ ἀνά- 

)κη ἤδη ἐν ἀλλ λθῆς εἶναι, τὰ τὸ ἀλλὰ ἐν τῷ δνὲ, χαὶ 
ΐ Δ ῸΝΝ, Ε - γῪ) ᾿ 2ὶ ΑἴΤΩΝ ΡΥ ΕΑ ἘΕῸΝ 

τὸ ἐν ἐν τοῖς ἄλλοις; ἢ μηδαμοῦ εἶναι; Φαίργετσαι. 
ΜῈ} ᾿ ΝΜ) .: οἷὖ ᾿ “ 2 2 »"» ΕῚ 

ὅτι μὲν ἀρὰ τὸ ἐν ἐν τοῖς ἰλλοις ἔνεστι, μείζω ἂν 
3; ΒΩ ὯΔ κο ἜΝ 5. ἢ ἢ ι κα 32} 

εἴη τἄλλα τοῦ ἑνὸς, περιέχοντα αὐτό" τὸ δὲ ἕν, ἕλατ- 
“Ψᾧ 2) ’ ΑΜ ι 3) 2 - 

τὸν τῶν ἄλλων, περιεχόμενον. οτί δὲ τάλλα ἐν τῷ 
ἀρ ΟΝ, (' Ὁ 3}. ἡ 323.» « -Ὸοσς δνε, τὸ ἐν τῶν ἀλλὼν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μεῖζον 
2ι ἥν ΠΝ -Ὡ γεν 5 

ἂν εἴη" τὰ δὲ ἀλλα τοῦ ἑνὸς, ἐλάττω. ᾿Ἔοι»8. Τὸ ἕν 
3] , Ὡρ ἢ 2 ἄρα ἴσον τε καὶ μεῖζον καὶ ἔλαττόν ἐστιν αὐτό τξ 

ε ΠΥ εν -“- 2, Υ Ὁ Ν ᾽ ΕΝ 

αὑτοῦ καὶ τῶν ἀλλων. Φαίνεται. Καὶ μὴν, εἴπερ 
ὌὮὌς ͵ ἢ ΒΔ »᾽ ᾿ 

ἐἰεῖξον, καὶ ἴσον καὶ ἔλαττον, ἴσων ἂν εἴ) μέτρων 
39) κα . 

καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττόνων αὑτῷ καὶ τοῖς ς᾽ ἄλλοις" 
γ) 

ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. Πῶς δ᾽ οὔ; Ἴσων ἄρα 
, .Χ Ν ᾿ ΝΊΩ ᾽ νι Ἃ Ὶ - 

μέτρων ὃν, καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττόνων, καὶ ἀριϑμῷ 
) " , ΡῚ ς Ὡ Ἂ - 27 

ξλαττον ἂν καὶ πλέον εἴη αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἀ}ε 
᾿ , - 2 ι 3 ᾿ 
λων, καὶ ἴσον αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις κατὰ ταῦτά. 

-οΟἍ ΓΞ ν.ω 3 7 ἣν ν 

Πῶς; . μγνπερ μεῖξον ἘδτΙ, πλειόνων που καὶ μέτρων 
ΝΕ ὃν εἴη αὐτῶν" ὅσων δὲ μέτρων, καὺ μερῶν. καὶ ὧν- 

ΡῚ 

περ ἔλαττον, ὡσαύτως" καὶ οἷς σὸν. κατὰ ταῦ τύ. 
΄σι Ὁ 

Οὕτως. Οὐκοῦν ἑαυτοῦ μεῖζον καὶ ἔλαττον ὃν, καὶ 
σον, ἴσων ἂν εἴη μέτρων, καὶ πλειόνων καὶ ἐλαττό 

ἧς -Ὁ ) ΩΝ Ὗς ' Ἀ “ ΣΎ 2 

γὼ» αὑτῷ; ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν; Πῶς ὃ 
γ᾽ -- ΡῊ Δ ἢ ᾿ 32 . ΝῚ ἃ ἢ, »ὰ ἣ ἘΣ 

οἰ; ἰδὼν μὲν ἀρὰ μερῶν Ὁ» αὑτῷ, 00» Δ» τὸ πλῆ- 
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ϑος αὑτῷ εἴη" πλειόνων δὲ, πλέον" ἐλαττόνων δὲ, 

ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν αὑτοῦ. Φαίνεται. Οὐκοῦν καὶ 
πρὸς τἄλλα ὡσαύτως ἕξει τὸ ἕν; ὅτι μὲν μεῖζον αὖ- 
τῶν φαΐνεται, ἀνάγκη πλέον εἶναι καὶ τὸν ἀριϑμὸν 

᾿ αὐτῶν; ὅτι δὲ σμικρύτερον, ἔλαττον; ὅτι δὲ ἴσον μὲ- 
Ἱ γέϑει, ἴσον καὶ τὸ “πλῆϑος εἶναι τοῖς ἄλλοις; ᾿᾿νά- 

νχη. Οὕτω δὴ αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅν, καὶ ἴσον, καὶ πλὲ- 
ὃν χαὶ ἔλαττον τὸν ἀοιϑμὸν αὐτό τε αὑτοῦ ἔσται 
καὶ τῶν ἄλλων. Ἔσται. Ὧ9᾽ οὖν καὶ χρόνου μετέχει τὸ 
ἕν; καὶ ἐστί τε καὶ γίγνεται πε φεδα εν τε καὶ πρὲσ- 
βύτερον αὐτό τὲ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων; καὶ οὔτε νε- 
ὦτερον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἑαυτοῖ οὔτε τῶν ἄλ- 
λων, χρόνου μετέχον; Πῶς; Εἶναι μέν που αὐτῷ 
ὑπάρχει, εἴπερ ἕν ἐστι. ναί, Τὸ δὲ εἶναι ἀλλό τι 
ἐστὶν ἢ μέϑεξις οὐσίας μετὰ χρόνου τοῦ παρόντος; 

ὥσπερ τὸ ἦν μετὰ τοῦ ἘΠΕ τηλήσθτος, καὶ αὖ τὸ 

ἔσται μετὰ τοῦ μέλλοντος, οὐσίας ἐστὶ κοινωνία; 

Ἔστι γάρ. ἹΜετέχειν μὲν ἄρα ἔστι χρόνου, εἴπερ καὺ 
τοῦ εἶναι. Πάνυ 75: Οὐκοῦν πορευομένου τοῦ χρό- 
γου; Ἰγαΐ, ᾿Αεὶ ἄρα πρεσβύτερον γίγνεται ἑαντοῦ, 

εἴπερ προέρχεται κατὰ χρόνον. ἄν κἀν Ψ"Ὶ οὖν με- 

μνήμεϑα, ὅτι νεωτέρου γιγνομένου τὸ πρεσβύτερον 
πρεσβύτερον γίγνεται; Πεμνήμεϑα. Οὐκοῦν, ἔπει» 
δὴ πρεσβύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται τὸ ἕν, νεωτέρου ἂν 
γιγνομένου ἑαυτοῦ πρεσβύτερον χα... ; ἀνάγκη. 
Γίγνεται μὲν δὴ νεώτερόν τε καὶ πρεσβύτερον αὑτοῦ 
οὕτω. Ἰγαί. Ἴστι δὲ πρεῦι ϑύτερον ἀ ἄρ᾽ οὐχ ὅταν κατὸ 
τὸν νῦν χρόνον ἢ γιγνόμενον, τὸν μεταξὺ τοῦ ἣν τε 

καὶ ἔσται; οὐ γάρ ποὺ πορευόμενόν γὲ ἐξ τοῦ ποτε 



τ» 

ΓΝ 

1836 ῬΡΙΑΤΟΝΙΒ ΗΕ, 

εἰς τὸ ἔπειτα ὑπερβήσεται. τὸ νῦν. Οὐ γάρ. Ἶρ᾽ οὖν 
οὐχ ἐπίσχει τότε τοῦ γίγνεσθαι ποεσβύτερον, ἐπει- 

“-“ " ΟΥ̓ - ΡῚ 3 2 , 

δὰν τῷ γῦν ἐντύχη; καὶ οὐ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἔστι τότ' 
““ῃ ᾿ 2 3) ἣ Ὶ 

ἤδη πρεσβύτερον; ; προϊὸν γὰρ οὐκ ἂν ποτξ ληφϑείη : 
ὑπὸ τοῦ γῦ». τὸ γὰρ προϊὸν, οὕτως ἵζει ὡς ἀμφοτέ- 

. Υ͂ 

θῶ» ὃ ἐφάπτεσϑαι, τοῦ τὲ γῦν καὶ τοῦ ἔπειτα" τοῦ μὲν 
γὺν ἀφιέμενον, τοῦ δ᾽ ἔπειτα ἐπιλ ̓αμβανόμενον᾽ με- 
ταξὺ ἀμφοτέρων γιγνόμενον, τοῦ τ ὅπϑιτα καὶ τοῦ 
γῦν. Δληϑῆῇ. Εἰ δὲ γε ἀνάγκη μὴ π παρελϑεῖν τὸ γῦν» 
πῶν τὸ γιγνόμενον, ἐπειδὸν κατὰ τοῦτο ἢ, ἐπίσχει 
ἀεὶ τοῦ γίγνεσθαι" καὶ ἔστε τότε τοῦτο ὁ, τι ἂν τὺ- 
γοι γιγνύμενον, Φαίνεται. Καὶ τὸ ἕν ἄρα, ὅταν 
πρεοβύτερον ΣΙ ΡΌΜΕΡΟΝ ἐγτύχῃ τῷ νῦν, ἐπέσχε τοῦ 
γίγνεσθαι, καὶ ἔστι τότε πρεσβύτερον. Πάνυ. μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν οὗπερ ἐγίγνετο πρεοβύτερον, τούτου 
καὶ ἔστιν; ἐγίγνετο δὲ αὑτοῦ; Ιναΐ. Ἔστι δὲ τὸ 
πρεσβύτερον νεωτέρου πρεσ᾽ βύτερον; Ἔστι. αὶ νε- 
ὦτερον ἄρα τότε αὑτοῦ ἐστι τὸ ἕν, ὅταν πρεσβὺύτϑ, 
ΠΝ ΣΈχΡο! (8 )}ὺ» ἐντύχῃ τ τῷ νῦν. ᾿Ανάγκη. Τό γε μὴν 

γῦν ἀεὶ πάρεστι τῷ ἑνὶ διὰ παντὸς τοῦ εἶναι. ἔστι 
γάρ ἀεὶ νῦν ὅταν περ ἢ. Πῶς γὰρ οὖ; ᾿᾿εὶ ἄρα ἐστί 

τε χαὶ γίγνεται ψν ρΑδυ νον, κοι γεώτδρον τὸ 
"οιπε. Πλείω δὲ χούνον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐστιν ἢ 

ἡ ΠῚ . ἢ) τὸν ἴσον; Ἰὸν ἴσον. “Φλλὰ μὴν τόν γε 

ἴσον χρόνον ἢ {5 ὄμενον ἢ ὃν, τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 
ἔγχει. Πῶς δ΄ οὔ; Τὸ δὲ τὴ αὐτὴν ἡλικίαν ἔχον, οὔ 

δύτερον οὔτε νεώτερον ἐστε. Οὐ γάο. Τὸ ἕν 

2 Υ͂ Ἷ 2} ὯΝ] ε - 

καὶ ὃν τον Ψεώτξρον, θυτὲ δ λει ἑαυτοῦν 
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ἐστι» οὗτε γίγνεται. Οὔ μοι δοκεῖ, Τί δὲ τῶν ἀλ! 
ων»; Οὐκ ἔχω λέγειν. Τόδε γε μὴν ἔγεις λέγειν, ὅτι 
τάλλα τοῦ ἑνὸς, εἶπερ ἕτερά ἐστιν, ἀλλὰ μὴ ἢ ἕτερον, 

ἡ πλείω ἐστὸν ἑνός. τ μὲν ΤΩ Ὁ Ὁ», ὃν ἂν ἘΣ ἕτερα 

ἡ μὲν τιὶ πλεΐω ΡΟ τε καὶ γεγονέναι πρότερον; ἢ 
ἢ τὰ ἐλάττω; Τὰ ἐλάττω. Τὸ ὀλίγιστον ἄρα πρῶ- 

τον. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ἕν. ἢ γάο; Ιγαί, Πάντων ἄρα 
-“ὗ “Ὁ ) 27 Υ 

τὸ ἕν πρῶτον γέγονε τῶν ἀρυιϑμὸν ἐχόντων. ἔχει δὲ 
δὴ 3). ΄ 5 ᾿ 2) " Ἂ ῷ, ΞΛῊ ἢ 

χαὶ τάλλα πάντα ἀρεϑμὸν, εἴπερ ἄλλα καὶ μὴ ἀλλο 
ῷ Ι Ἔ: , 71 Ἂ ὃ Μ οἱ “8 ὃς “ ἐστίν. ἔχει γάρ. Πρῶτον δὲ γε, οἶμαι, γεγονὸς, πρό- 
τερον γέγονε - τὰ δὲ ἄλλα, ὕστερον. τιὰ δ᾽ ὕστερα 1: 
χογό τα, νεώτερα τοῦ 7 πρότερον 78) νος καὶ οὕτως 

τ αἱ 

ἂν εἴη τὰ ΕΗ γεώτεραι τοῦ ἑνός " τὸ δὲ ἕν, πρεσβὺ- 
- 27 «Ὁ 32) 

τερον τῶν ἀλλων. Εἴη γὰρ ὧν. Τί δὲ τόδε; ἂς 
εἴη τὸ ἕν παρὰ φύσιν τὴν αὑτοῦ γεγονός; ἢ ἀδὲὺ 

2 Π 3 : ΄ ; 

τον; ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν μέρη γε ἔχον ἐφάνη τὸ ἕν. 

εἰ δὲ μέρη, καὶ ἀοχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μὲ γαΐ δὲ μέρη, καὶ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μέσον. ναί. 
» ω - Φ « Ὁ 

Οὐκοῦν πάντων πρῶτον ἀρχὴ γίγνεται, καὶ αὐτοῦ 
Ἁ “Ὁ δ 

τοῦ ἑγὺς, καὶ ἑκάστου τῶν ἄλλων; καὶ μετὼ τὴν ἄρ- 
Ἂ 2. -ϑ 5 ᾿ 

χὴν, καὶ ταλλὰα πάντα μέχρι τοῦ τέλους; Τί μὴν; 
Ἁ ᾿ «ἸΝ ς Ἔ 

Καὶ μὴν μόριά γε φήσομεν ταῦτ εἶναι πάντα τἄλλα 
ι 4) 9 ᾿ -Ὁ -Ὁ 

τοῦ ολοὺυ τε καὶ ἑνός" αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο ἅμα τῇ τελευ- 
τῇ γεγονέναι ἕν τε καὶ ὅλον. Φήσομεν γάρ. Τελευτὴ ἐὐῷ 
δὲ γε, οἶμαι, ὕστατον γίγνε ἑτᾶι. τούτῳ δ᾽ ἀμα τὸ ἕν 

, 3 κι πέφυκε γίγνεσθαι. ὡστ᾽ εἴπερ ἀνάγκη αὐτὸ τὸ ἕν μὴ 
᾿ Γ ΕΑ ΤῊ Ὁ ὶ ΤᾺ ε; τὰ ΤΩΝ " « 

παρὰ φύσιν γίγνεσθαι, μὰ τελευτὴ ἂν γεγογὸς, υ- 



{ὃς ῬΡ ΕΑΤΘΝΥΙΡ δι. δ ἢ» 

5ι . 4] 

στατον ἂν τῶν ἄλλων πεφυκὸς εἴη Αἰ νὸν Φοαυί- 
; 3 νεται. :Νεώτερον ἀρὰ τῶν ἄλλων τὸ ἕν ἐστι, τὰ ὃ 

27 

Ῥλν τοῦ ἑνὸς πρέσ͵ βύτερα. Οὕτως αὖ μοι φαίνεται: 
Τί δὲ δή; ἀρχὴν, ἢ ἀλλο μέρος ὁτιοῦν τοῦ ἑνὸς, ἢ 
ἄλλου ὁτουοῦν, ἐάνπερ μέρος ἢ, ἀλλὰ μὴ μέρη, οὐκ 

ἀναγκαῖον ἕν εἶναι, μέρος γεν; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν ᾿ 

τὸ ἕν ἅμα τε τῷ πρώτῳ γιγνομένῳ γέγνουτ' ἂν, καὶ 
ἅμα τῷ δευτέρῳ" καὶ οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἀλ- 
λων τοῦς ὁ, τι περ ἂν προσγίγνηται ὁτῳοῦν, 
ἕως ἂν πρὸς τὸ ἔσχατον διελϑὸν, ὃλον ἕν γένηται" 
οὔτε μέσου, οὔτε ἐσχάτου, οὔτε πρώτου, οὔτε ἄλλου 
οὐδενὸς ἀπολειρϑὲν ἐν τῇ γενέσει. Αληϑῆ. Πᾶσιν 
ἄρα τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἴσχει τὸν ἕν. 
ὥστ᾽ εἰ μὴ παρὶὶ φὗσιν πέφυκεν αὐτὸ τὸ ἕν, οὔτε 
πρότερον οὔτε ὕστερον τῶν ἄλλων γεγογὸς ἂν εἴη, 
» ' Ἅ ᾿ -᾽ : Γ ἘΝ -ο 2) 

αλλ αμα. καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λύγον τὸ ἐν τῶν ἀλ- 

λων οὔτε πρεσβύτερον οὔτε νεώτερον κν εἴη), οὐδὲ 
τἀλλα τοῦ ἑνός" κατὰ δὲ τὸν πρόσϑεν, πρεοβὑτερόν 
τε καὶ νεώτερον, καὶ τάλλα ἐκείνου ὡσαύτως. Πάνυ 

μὲν οὖν. Ἔστι μὲν δὴ οὕτως ἔχον τὲ καὶ γεγονός. 
ἀλλὰ τὶ αὖ περὶ τοῦ γίγνεσθαι αὐτὸ πρεσβύτερόν τὸ 
καὶ νεώτερον τῶν ἄλλων, καὶ τὰλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ 

μὴτε γεώτερον μήτε πρεσβύτερον γίγνεσθαι; ἀρὰ 
ὥσπερ, περὶ τοῦ εἶναι, οὕτω καὶ περὶ τοῦ γέγνε σϑαὶ 
ἔχει; ἢ ὅτερονο; Οὐκ ἐγ λέγειν. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ τοσόνδέ γε, 

« ΄ 

ὅτι εἰ καὶ ἔστι πρεσβύτερον ἕτερον ἑτέρου, γέγνευ 
᾿ 3 , δα Ὁ - 2 

σϑαΐ γε αὐτὸ πρ ἐσβύτερον ὙΠ, ἢ ὡς τοπρῶτον εὐ- 
ϑὺς γενόμεν ον» διήνε γῆς τῇ ἡλικίᾳ, οὐκ ἂν ἔτι δύναι- 

το" οὐδ᾽ αὖ τὸ νεώτερον ὃν, ὃτι ἠπλϑ τ γίγνεσθαι. 
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, ῖ Ἦν ἢ 

ἀνίσοις γὰρ ἴσα προστιϑέμενα, χρόνῳ τε καὶ ἄλλῳ 
- ,, “ῳ τ »τ “- 

ὁτῳοῦν, ἴσῳ ποιεῖ διαφέρειν ἀεὶ ὁσῳπερ ἂν τοπρῶ- 
ἥ ᾽ ᾿ "ὦ ᾿ 27 ᾽ 2) , }1 “ 

τὸν διενέγκῃ. Πῶς γὸὺὸρ οὐ; Οὐκ ἀρὰ τόγε ον τοῦ 
᾿ ἀφ) ν ᾿ δὲ 

ἑγὸς ὄντος γίγνοιτ᾽ ἂν ποτὲ πρεσβύτερον, οὔτε γνεώ- 
, ον ᾿ .,..3 

τέρον;, εἶπερ ἴσῳ διαφέρει ἀεὶ τὴν ἡλικίαν" αλλ ἔστι 

καὶ γέγονε πρεσβὺ ΤερΟΥ, τὸ δὲ ̓  εώτερον" γίγνεται 
δ᾽ οὔ. “λϑῆ. Καὶ τὸ ἕν ἄρα ὃν, τῶν ἄλλων ὄντων 

οὗτε πρεσβύτερον ποτὲ, οὔτε γεώτερον ΧΟΡ ΝΡ, Οὐ 

7αρ οὖν. Ὅρα δὲ εἰ τῇδε πασταβύτερο καὶ γεώτερε' 

γίγνεται. Πῆ δή; ἽΙ τό, τε ἕν τῶν ἄλλων ἐφάνη 
πρεσβύτερον, καὶ τἄλλα τοῦ ἑνός. Τί οὖν; Ὅταν τὸ 

“-ὝὟ΄᾿ ἰ ΕῚ , 

ἕν τῶν ἄλλων πρεσβύτερον ἢ, πλείω χρόνον γέγονεν 
ἢ τἄλλα. Ναί. Πάλιν δὴ σκόπει" ἐὰν πλείονι καὶ 

γ᾿. -  Ὴ ς ΤῊΝ ἐξον οδ ΕῚ 
ἐλάττονι χρόνῳ προστιϑῶμεν τὸν ἴσον χρόνον, ἂρα 

- Π Ὁ γ)Ἁ4 »" 

τῷ ἴσῳ μορίῳ διοίσει τὸ πλέον τοῦ ἐλάττονος, ἢ σμι- 
᾿) 1 , [σ᾽ 

προτέρῳ Γ Σιμικροτέρῳ. Οὐκ ἀρὰ ἔσται 0, τι περ το- 

πρῶτον ἢν πρὸς τἄλλα ἡλικίᾳ ἘΠΒΗΜΝ τὸ ἕν, τοῦτο 
καὶ εἰς τὸ ἔπειτα, ἀλλὰ ἴσον λαμβάνον χρόνον τοῖς ᾿ 
γ 27 ΜΝ γα Π Π ΑΘ οι ΤΣ ΡΒ. ΄ 

ἄλλοις, ἕλαττον αἰεὶ τῇ ἡλικίᾳ διοίφεν αὐτῶν 1) πρό- 
2Ὰ 27 Π ἜΣ "“ω Γ 2) ᾿ 

τερον. ἢ οὔ; αἰ. Οὐκοῦν τό γε ἕλαττον διαφέρον 
ς Ε 

ἡλικίᾳ πρός τι ἢ πρότερον, νεώτερον γίγνοιτ᾽ ἂν ἢ 

ἐν τῷ πρόσϑεν, πρὸς ἐκεῖνα πρὸς ἃ ἣν πρεσβύτερον 
πρότερον ; Ἱνεώτερον. Μὲ’ δὲ ἐκεῖνο νεώτερον, οὖκ 
ἐκεῖνα αὖ τὰ λλα πρὸς τὸ ἕν πρεσβύτερα ἢ πρότε- 

ρον; Πάνυ γε. Τὸ μὲν γεώτερον ἄρα γεγονὸς, πρεσ- ἱ 
βύτερον γέγνετον πρὸς τὸ πρότερον γεγονός τὲ καὶ 

ᾺΙ 2, 2 ν 3., 2 2 
πρεσβύτερον ὃν. ἔστι δὲ οὐδέποτε πρεσβύτερον, ἀλ-- 

᾿ Υ 5 “Ὁ λὰ γίγνεται αἰεὶ ἐκείγου πρεσβύτερον. ἐκεῖνο μὲν 
᾿ ὙΟΕ ᾿ , 5] Υ͂ - ὟΝ ν͵ γαῤ ἐπὶ τὸ νεώτερον ἐπιδίδωσι, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ πρεσ- 
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βύτερον. τὸ δ᾽ αὖ πρεσβύτερον τοῦ γεωτέρου γνεώτϑδα. 
ροῦν γίγνεται ὡσαύτως. ἰόντε γὰρ αὐτὼ εἰς τὸ ἐνα»- 
τίον, τὸ ἐναντίον ἀλλήλοιν γίγνεσθον" τὸ μὲν νεώ- 
τερο»}, πρεσβύτερον τοῦ πρεσβυτέρου" τὸ δὲ πρεσβὺ- Ι 
τερον», “γεώτερον τοῦ νεωτέρου. γενέσθαι δὲ οὐκ ἂν" 
οἵωτε 7 ἤτην. εἰ, γὰρ 7 θῖν τον οὐκ ἂν ἔτι γίγνοιντο, 

ἀλλ᾽ εἶεν ἅν. νῦν δὲ γίγνονται μὲν πρεσβύτερα ἀλλή-, 

λων καὶ νεώτερα. τὸ μὲν ἕν, τῶν ἄλλων νεώτερον" γί- 

γ Έτρν ὅτι ἀεβιν ἐφάνη ὃν καὶ πρότερον γε- 

γονύς" τὰ δὲ ἀλλὰ τοῦ ἑνὸς σι πρεσβύτερα, ὁτι ὕστερα 
γέγονε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τἀάλλα τοὑτῷ 
πρὸς τὸ ἕν ἴσχει, ἐπειδήπερ αὐτοῦ πρεσβύτερα ἐφά- 

γη καὶ πρότερα γεγονότα. Φαΐνεται ἿῸ οὖν» οὕτω. 

Οὐκοῦν ἢ μὲν οὐδὲ ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον γί- 
γνεται οὐδὲ νεώτερον, κατὰ τὸ ἴσῳ ἀριϑμῷ ἀλλήλων 
χεὺ διαφέρειν, οὔτε τὸ ἕν τῶν ἄλλων πρεσβύτερον ' 
γίγνοιτ᾽ ἂν, οὐδὲ νεώτερον, οὔτε τἄλλα τοῦ ἑνός; ἢ 
δὲ ἄλλῳ ἀεὶ μορίῳ διαφέρειν ἀνάγκη τὰ πρότερα 
τῶν ὑστέρων γενόμενα, καὶ τὰ ὕστεροι τῶν προτέρων, 
ταύτῃ δὴ ἀνάγκη πρεσβύτερα τε καὶ γεώτεραι ἀλλή- 
λων γέγνεσθαν τά τε ἀλλα τοῦ ἑἕγὸς, καὶ τὸ ἕν τῶν 

ἄλλων; Πάνυ μὲν οὖν. Κατὰ δὴ πάντα ταῦτα τὸ ἕν 
αὐτό τε αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτερον καὶ νεώς. 
τερον ἐστί τε καὶ γίγνεται, καὶ οὔτε πρεσβύτερον. 
οὔτε γεώτερον οὔτ᾽ ἔστιν οὔτε γίγνεται οὔτε αὑτοῦ" 
οὔτε τῶν ἄλλων. παντελῶς μὲν οὖν. ᾿Επειδὴ δὲ χρό: 
γου μετέχει τὸ ἕν, καὶ τοῦ πρεσβύτερόν τὸ καὶ γεώ- 
τερον γίγνεσϑαι, ἀρ᾽ οὖκ ἀνάγκη καὶ τοῦ ποτὲ μετέ» 

χειν, καὺ τοῦ ἔπειτα, καὶ τοῦ νῦν, εἴπερ χρόνου μέ’ 

ἰμ: 
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τέχει; Ἀνάγκη. ΤΙν ἄρα τὸ ἕν, καὶ ἔστι καὶ ἔσται, 
καὶ ἐγίγνετο καὶ γίγνεται "καὶ γενήσεται. 10 μὴν; 
Καὶ εἴη ἂν τι ἐκείνῳ καὶ ἐκείνου, καὶ ἣν καὶ ἔστι 
καὶ ἔσται. Πάνυ γε. Καὶ ἐπιστήμη δὴ εἴη ἂν αὐτοῦ 
καὶ δόξα καὶ αἰσθηδις, εἴπερ καὶ νῦν ἡμεῖς περὶ αὖ- 

τοῦ πάντα ταῦτα πράττομεν. ᾿Ορϑῶς λέγεις. Καὶ 
ὄνομα δὴ καὶ λόγος ἐστὸν αὐτῷ, καὶ ὀνομάζεται καὶ 
λέγεται" καὶ ὅσα πὲρ καὶ περὶ τἄλλα τῶν τοιούτων 
τυγχάνει ὄντα, καὶ περὲ τὸ ἕν ἐστι. Παντελῶς μὲν 

οὖν ἔχει οὕτως. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον. λέγωμεν. τὸ ἕν εἰ 
ἔστιν οἷον διεληλύϑαμεν, ἀρ οὐκ ἀνάγκη αὐτὸ, ἕν τὲ 

ὃν καὶ πολλὰ, καὶ μήτε ἕν μήτε πολλὰ, καὶ μετέχον 
χρόνου, ὅτι μὲν ἐστὶν ἕν, οὐσέας μετέχειν ποτέ; ὅτι 

δ΄ οὐχ ἔστι, μὴ μετέχειν αὖ ποτὲ οὐσίας; ᾿Ανάγκη. 
δρ οὖν ὅτε μετέχει, οἷόντε ἔσται τότε μὴ μετέχειν; 
ἢ, τε μὴ μετέχει, μετέχειν; Οὐχ οἷόντε. ᾿Εν ἄλλῳ 
ἄρα χρόνῳ μετέχει, καὶ ἐν ἄλλῳ οὐ μετέχει. οὕτω γὰρ 
ἂν μόνως τοῦ αὐτοῦ μετέχοι τὸ καὶ οὐ μετέχοι. Ορ- 
ϑῶς. Οὐκοῦν ἔστι καὶ οὗτος χρόνος ὅτε μεταλαμβά- 
γεν τοῦ εἶναι, καὶ ὅτε ἀπαλλάττεται αὐτοῦ; ἢ πῶς 
οἷόντε ἔσταν τοτὲ μὲν ἔχειν τὸ αὐτὸ, τοτὲ δὲ μὴ ἔχειν; 
ἐᾶν μήποτε καὶ λαμβάνῃ αὐτὸ καὶ ἀφίῃ; Οὐδαμῶς. 
Τὸ δὴ οὐσίας μεταλομ βάνειν, ἀρά γε οὐ γίγνεσϑαι 

“καλεῖς; Ἔχγωχγε. Τὸ δὲ ἀπαλλάττεσθαι οὐσίας, ἄρα 

᾿οὐκ ἀπόλλυσθαι; Καὶ πάνυ 72. Τὸ ἕν δὴ, ὡς ἔοι- 
ζ9, λαμβάνον τὸ καὶ ἀφιὲν οὐσίαν, γίγνεται καὶ ἄ- 
᾿πόλλυται. Ἀνάγκη. Ἕν δὲ καὶ πολλὰ ὃν, καὶ γιγνό- 
πὐμ καὶ ἀπολλύμενον, ἀρ᾽ οὐχ ὅταν μὲν γτγυηναι 
ἕν», τὸ πολλὰ εἶναι νυϊλυΐτδι" ὅταν δὲ πολλὸ, τὸ ἕν 
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εἶναι ἀπόλλυται; Πάνυ γε. “Ἔν δὲ γιγνόμενον καὶ 
στολλιὰ, ἀρ οὐκ ἀνάγκη διακρίνεσθαΐ τὸ καὶ γος 
γεσϑαι; Πολλὴ γε. Καὶ μὴν ἀνύμοιόν γε καὶ ὅμοιον 

ὅταν γίγνηται, ὁμοιοῦσθαΐ τε καὶ ἀνομοιοῦσϑαι; 
Ἰγαὶ, Καὶ ὅταν μεῖζον καὶ ἕλαττον καὶ ἴσον, αὐξά- 
γεσϑαΐ τε καὶ φϑίνειν, καὶ ἰσοῦσϑαι; Οὕτως. Ὅταν 
δὲ κινούμενόν τὲ ἵστηται, καὶ ὅταν ἑστὼς ἐπὶ τὸ κι- 

γεῖσϑαυ μεταβάλλῃ, δεὶ δήπου αὐτό γε μηδ᾽ ἐν ἑνὶ 
χρόνῳ εἶναι. Πῶς δή; “Εστώς τε πρότερον, ὕστερον 
κινεῖσθαι" καὶ πρότερον πιγούμενον, ὕστερον ἑστά- 

γαιν. ἄνευ μὲν τοῦ μετα 4.ἀλλειν οὐχ οἱόντε ἕσται ταῦ- 
το πάσχειν. Πῶς γάρ; Χρόνος δὲ 78 οὐδείς ἐστιν ἐν 

ᾧ τι οἱόντε ἅμα μήτε κινεῖσθαι μὴτο ἑστάναι. Οὐ 
γὸρ οὖν. ᾿1λλ οὐδὲ μὴν μεταβάλλει ἄνευ τοῦ μετα- 
βάλλειν. Οὐκ εἰκός. Πότ οὖν μεταβάλλει; οὔτε γὰρ 
ἑστὼς ἂν οὔτε κινούμενον, μεταβάλλοι, οὗτε ἐν χρό- 
γῳ ὅν. οὐ γὰρ οὖν. ᾿Δρ᾽ οὖν ἔστι τὸ ἄτοπον τοῦτο 
ἐν ᾧ τότ ἂν ΠΣ ὅτε μέ χὶ θάλλει; ; Τὸ ποῖον δὴ; Τὸ 

ἐξαίφνης. τὸ γὰρ ἐξαίφνης τοιοῦτόν τι ξοικε σημαί- 
γεν, ὡς ἐξ ἐκείνου μεταβάλλον εἰς ἑκάτερον. οὐ γὰρ 

ἔκ γε τοῦ ἑστάναν ἑστῶτος ἔτι μεταβάλλει, οὐδ᾽ ἐκ 

τῆς κινήσεως κινοὸ ὑμένης ἔτι μεταβάλλει: ἀλλὰ ἡ 
ἐξαίφνης αὐτὴ φύσις, ἀτοπός τις ἐγκάθηται, μεταξὺ 
τῆς κιν ἡσεώς τε καὶ στάσεως, ἐν χρόνῳ οὐδὲν οὖσα. 
καὶ εἰς ταύτην δὴ καὶ ἐκ ταύτης τό, τὲ κινούμενον, 

μεταβάλλει ἐπὶ τὸ ἑστάναι, καὶ τὸ ἑστὼς ἐπὲ τὸ κι- 
γ»νεῖσθαι. Κινδυγνεύει. Καὶ τὸ ὃ ὃν δὴ, εἴπερ ἕστηπὲ 18 

καὶ Ἀκενεῖται, μεταβάλλοι ὃν ἐφ᾽ ἑκότερα. μόνως γὰρ 

ἂν οὕτως ἀμφότερα ποιοῖ. μεταβάλλον δ᾽ ἐξαίφνης 



Ρ τ 57.3.}.6. ΡΑΚΜΈΕΝΙΈΕ, 4903 

μετα ϑάλλει" καὶ ὅτε μεταβάλλει, ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἂν 

εἴη" οὐδὲ κινοῖτ ἂν τότε, οὐδ᾽ ἂν σταίη. Οὐ γάρ. 

Ψ οὖν οὕτω, καὶ περὸς τὸς ἄλλας" μεταβολὰς ἔχει, 

ὅτων ἐκ τοῦ εἶναι εἰς τὸ ἀπόλλυσθαι μεταβάλῃ, ἢ ἢ) ἐκ 

τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ γέγνεσϑαι, μεταξὺ τινῶν τότε 7: 

γγεται κιγήσεών τε καὶ στάσεων; καὶ οὔτε ἔστι τότε, 
οὔτε οὐκ ἔστιν" οὔτε γίγνεται, οὔτε ἀπόλλυται; Ἔ- 
οἱκε γοῦν, Κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐξ ἑνὸς ἐπὲ 
πολλὰ ἰὸν, καὶ ἐκ πολλῶν ἐφ᾽ ἕν, οὔτε ἕν ἐστιν, οὔτξ 
πολλὰ, οὔτε διακρίνεται, οὔτε συγκρένεται" καὶ ἐξ 
δμοίου ἐπὶ ἀνόμοιον, καὶ ἐξ ἀνομοίου ἐπὲ τὸ ὅμοιον 
ἰὸν, οὔτε ὅμοιον, οὔτε ἀνόμοιον" οὔτε ὁμοιούμεγον, 
οὔτε ἀνομοιούμενον. καὶ ἔκ μικροῦ ἐπὶ μέγα, καὶὺ 
ἐπὶ ἴσον καὶ εἰς τἀναντία ἰὸν, οὔτε σμικρὸν, οὔτε 
μέγα, οὔτε ἴσον, οὔτε αὐξανόμενον, οὔτε φϑένον, 

οὔτε ἰσούμενον εἴη ἄν. Ἔοικε. Ταῦτα δὴ τὰ παϑή- 
ματα πάντ᾽ ἂν πάσχοι τὸ ὃν, εἰ ἔστι. Πῶς δ᾽ οὔ; Τὶ 
δὲ τοῖς ἄλλοις προσήκοι ἂν πάσχειν, ἕν εἰ ἔστιν, ἄρα 
οὔ σκεπτέον; Σ'κεπτέον. “έγωμεν δὴ, ἕν εἰ ἔστι, τὰλ- 
λα τοῦ ἑνὺς τί χρὴ πεπονϑέναι. “Δέγωμεν. Οὐκοῦν, 
ἐπείπερ ἄλλα τοῦ ἑνός ἐστιν, οὔτε τὸ ἕν ἐστι τἄλλα; 

οὐ γὰρ ἂν ἄλλα τοῦ ἑνὸς ἦν. ̓ Ορϑῶς. Οὐδὲ μὴν στέ- 

ρεταὶ γε παντάπασι τοῦ ἑνὸς τἄλλα, ἀλλὰ μετέχει 

πη. Πῆῇ δή; Ὅτι που τἄλλα τοῦ ἑνὸς μόρια ἔχοντα, 
ἄλλα ἐστίν. εἰ γὴρ μόρια μὴ ἔχει, παντελῶς ἂν ἕν 

Ι ἐϊη. ᾿Ορϑῶς. ἹΠόρια δὲ γε, φαμέν, τούτου ἐστὶν ὃ ἂν 

᾿ ὅλον }. Φαμὲν γάρ. ᾿Αλλὰ μὴν τόγε ὅλον, ἕν ἐκ πολ- 

λῶν ἀνάγκῃ εἶναι, οὗ ἔσται μόρια τὸ μόρια. ἕκα- 

στον γρ τῶν μορέων, οὔ πολλῶν μόριον χρὴ εἶναι, 

πν ἘΠ ΎΕΙ, Ν 
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ἀλλὰ ὅλου. Πῶς τοῦτο; Ἐἴ τι πολλῶν μύριον εἴη, 
ἐν οἷς ἂν αὐτὸ εἴη, ἑαυτοῦ τε δήπου μύριον ἔσται, 
ὃ ἐστιν ἀδύνατον, καὶ τῶν ἄλλων δὴ ἑνὸς ἑκάστου, 
εἴπερ καὶ πάντων. ἑνὸς γὰρ μὴ ὃν μόριον, πλὴν τοὺ- 

- 2) 2 Ἃ Ψ ἘῚ. ἢ ς Π 9 
του, τῶν ἀλλὼων ἔσται" καὶ οὑτῶς ἑνὸς ἑκάστου οὐκ 
3») Π Ν᾿ οἷ δὲ Γ ΕΣ ΜΝ δε τ “ 

ἔσται μόριον. μὴ ον δὲ μόριον ἑκάστου, οὐδενὸς τῶν 
πολλῶν ἔσται" μηδενὸς δὲ ν, πάντων τούτων τὶ εἰσ 

τ' ὋΣ ν᾽ δ νὰ. 5 Ν , ἈΠ 09. ς 
γαν, ὧν οὐδενὸς οὐδέν ἐστι καὶ μόριον καὶ ἄλλο ὅτι“ 

δ 5ΑΦΤΥ͂ Ξ Υ ᾿ ω 32 . - 
οὖν, ἀδύνατον εἶναι. Φαίνεταί γ8ε δή. Οὐκ ἄρα τῶν 

λῷ 3» ᾿ Υ Υ͂ Υ 9 τ -ὕ 

πολλῶν, οὐδὲ πάντων, τὸ μόριον, μόριον, ἀλλὰ μιᾶς 
5 Π ᾿ς ἣ ει - ο "Ὁ ε 

τινὸς ἰδέας, καὶ ἑνύς τινος, 0 καλοῦμεν ολον, ἐξ ἃἁ- 
πάντων ἕν τέλειον γεγονὸς, τούτου μόριον ἂν τὸ Γω. 
Εν εἴη. Παντάπασι μὲν οὖν. Εἰ ἄρα τἄλλα μόρια 
ἔσχει, κἂν τοῦ ὅλου τε καὶ ἑνὸς μετέχοι. Πάνυ γε. 

Γ᾿] 2 « Γ 2» ΕῚ Π στῇ 2) 

“ν ἄρα ὁλον τέλειον μόρια ἔχον», ἀγάγκη εἶναι τὰ λ- 

λα τοῦ ἑνός. ᾿ἀνάγκη. αὶ μὴν καὶ περὲ τοῦ μορίου 
γε ἑκάστου ὃ αὐτὸς λόγος. καὶ γὰρ τούτου ἀνάγκη 

᾿ ΡῸ ς 4 , 2 - 

μετέχειν τοῦ ἑνός. εἰ γὼρ ἕκαστον αὐτῶν μόριόν ἐστι, 
᾿ «ε! ΕΥ ει Υ Υ ὰ 3 ἰ 

τό γε ἕχαστον εἶναι, ἕν δήπου σημαΐγνει" ἀφωρισμέ- 
᾿ -θῳ 2) ί 2 ς Π 4« 28 » «' 

»ον μὲν τῶν ἄλλων, καϑ' αὑτὸ δὲ ον, εἶπερ ἕκαστον 
ἔσται. ᾿Ορϑῶς.  Πετέχοι δὲ γε ἂν τοῦ ἑνὸς, δηλονότν 
ἄλλο ὃν ἢ ἕν, οὐ ΕἾΡα ἂν μετεῖχεν, ἀλλ ἣν ἂν αὐτὸ ἕν. 

γὺν "δὲ ἑνὶ μὲν εἶναι, πλὴν αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ἀδύνατόν 
3 “Ὁ ΠῚ ΝῚ 7 ἄρ, 

που. «Αδύνατον. ϊετέχευν δέ γε τοῦ ἑγὸς ἀνάγκη τῷ 
τε ὅλῳ καὶ τῷ μορίῳ. τὸ μὲν γὰρ ὅν, ὅλον ἔσται, οὗ 

μόρια, τὰ μύρια" τὸ δ᾽ αὐ ἕκαστον, ἕν μόριον τοῦ ὅ- 
λου, ὃ ἂν ἡ 2 μόριον ὅλου. Οὕτως. Οὐκοῦν ἕτερα ὅν- 

τα, τοῦ ἑνὸς μεϑέξει τὰ μετέχοντα αὐτοῦ; Πῶς δ᾽ 
"4 ᾿ Ρ] -ὦ 2. ΒΡ 3 Ἢ, 

οὔ; Τὰ δ᾽ ἕτερα τοῦ ἑνὸς, πολλά που εἴη ἂν. δι γαρ 
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μὴτε ἕ», μήτε ἑνὸς πλείω εἴη τἀλλα τοῦ ἑνὸς, οὐδὲν 
ἂν εἴη. Οὐ γὰρ οὖν. ᾿Επεὶ δὲ γε πλείω ἑνός ἐστι τά 
τε τοῦ ἑνὸς μορίου, καὶ τὰ τοῦ ἑνὸς ὅλου μετέχοντα, 

οὐκ ἀνάγκη δὴ ἄπειρα, πλήϑει εἶναι αὐτά γε ἐκεῖγα 

τὶ μεταλαμβάνοντα τοῦ ἑνός; Πῶς; ὯΩδε εἰδῶμεν. 
ἄλλο τι οὐχ ἕν ὄντα, οὐδὲ μετέχοντα τοῦ ἑγὸς, τότε 

2 ο . 

ὅτε μεταλαμβάνει αὐτοῦ, μεταλαμβάνει. 2]ηλαδή. 
2 ω ' ὯΞ Φ' (ἂν 3 αὐ. 

Οὐκοῦν πλήϑη ὄντα, ἐν οἷς τὸ ἐν οὐκ ἕνι; Πλήϑη 
μέντοι. Τί οὖν; εἰ ἐθέλοιμεν τὴ διανοίᾳ τῶν τοιοὺ- 

ἘΙ : 5 ν ἢ 3, 3 
των ἀφελεῖν ὡς οἱοίτε ἐσμὲν ὅτι ὀλίγιστον, οὐκ ἀγά- 
γκὴ καὶ τὸ ἀφαιρεϑὲν ἐκεῖνο, εὐπερ τοῦ ἑγὸς μὴ με- 

’ ο τ 3 , τ 2 ω 

τέχοι, πλῆϑος εἶναι, καὶ οὐχ ἕν; Ανάγκη. Οὐκοῦν 
ωὩ 32 , Ν « , Α ς« ᾽ 

οἵτως ἀεὶ σκοποῦντι αὐτὴν καϑ' αὑτὴν τὴν ἑτέραν 
ῳ ῃ Ἁ 93.ϑῴ᾿ῬάμἂηἊευ ΙΝ -Ὁ "ἡ 

φύσιν τοῦ εἴδους, ὅσον ἂν αὐτῆς ἀεὶ δρῶμεν, ἄπει- 
2 ᾿ , ι ΕῚ “Ν ᾿ 

ρον ἔσται πλήϑει; Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ μὴν 
3 Υ̓ , , ᾿ [ ) 

ὁπειδάν γε ἕν ἕκαστον μόριον γένηται, πέρας ἡδὴη 
"αἱ Ξ Ὁ Ω Ἰλλ λ Ἃ ἫΝ Π 5} ἊἋ Γ “} 

ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ πρὸς τὸ ὅλον, καὶ τὸ ὅλον 
πρὸς τὸ μόρια. Κομιδῇ μὲν οὖν. Τοῖς ἄλλοις δὴ τοῦ οὺς τὸ μόρια. Κομιδῇ μ ν. Τοῖς ἄλλοις δὴ τοῦ 
ἑνὸς συμβαίνει, ἐκ μὲν τοὺ ἑνὸς καὶ ἐξ ξαυτῶν κοι- 
γωνησάντων, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τι γίγνεσθαι ἐν αὖ- 

“ο [9 ᾿ ᾿ " 27] ς ᾿ 3.ϑ εν 

τοῖς, ὁ δὴ πέρας παρέσχε πρὸς ἀλληλα" ἡ δὲ αὐτῶν 
ΜΝ { 3 τς " 2 Π Γ .- ὦ 4 

φύσις καϑ' ἑαυτὰ, ἀπειρέαν. Φαΐένεται. Οὕτω δὴ 
3! ὦ φύγεν ᾿ χ ει; Ἂ ᾿ ᾿ Ἷ 2 ὔ τἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ ὅλα καὶ κατὸὼ τὰ μόρια, ἄπειρά 

τέ ἐστι καὶ πέρατος μετέχει. Πάνυ 78. Οὐκοῦν» καὶ 
ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια ἀλλὴλ οἰς τὲ καὶ ξαυτοῖς; “πῆ 
δή; Ἐ:| μὲν που ἄπειρά ἐστι κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύδιν 
πάντα, ταὐτὸν πεπονθότα ὃν εἴη ταύτῃ, Πάνυ 78 

αὶ μὴν ἢ γε ἅπαντα περοτος ἐκ εκὰ καὶ ταύτῃ 
πάντ᾽ ἂν εἴῃ ταὐτὸν πεπονθότα. Πῶς δ᾽ οὔ; ἯΙ δὲ 

Ν Δ 
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- : ῇ Ἔ “" ᾿ ͵ 

γε πεπερασμένα τὲ εἰνγαν καὶ ἄπειρο πέπονθεν, ἐναν»- 
τία πάϑη ἀλλήλοις ὄντα, ταῦτα τὰ πάϑη πέπογϑε, 
ἘΠ ἢ 3.» ᾿ Ἑ τ, 39 ἣ γ} 

Ναί. Τὰ δ᾽ ἐναντέα γε, ὡς οἱόντε .ἀνομοιότατα. Τί 
“- Π 2, ο ᾿Ὶ 

μὴν; Κατὰ μὲν ἄρα ἑξκάτερον τὸ πάϑος ὅμοια ἂν 
͵ 3 Γ - ἘΝῚ 

εἴη) αὐτώ τὲ αὑτοῖς καὶ ἀλλήλοις " κατὰ δ᾽ ἀμφότερα, 
2 ᾿ 

ἀμφοτέρως ἐναντιώτατα τὲ καὶ ἀνομοιότατα. Χι»-ὶ 
Π [41 «. 2) 3 [ « -Ό- “τῷ Π 

δυνεύει, Οὐυτω δὴ τάλλα, ταὐτά τε αὑτοῖς καὶ ἀλλή- 
λ « [ Ὄ, ΚΟ ΘΣ τὰν »"Ἤ 2 [“͵ ᾿ Ἃ 3 Γ 

οἰς ὁμοιᾶ τε καὺ ἁγόμοια εἴη ἂν. Οὐτω. Καὶ ταὐτὰ 
δὴ, καὶ ἕτερα ἀλλήλων, καὶ κινούμενα καὶ ἑστῶτα, 
καὶ πάντα τὼ ἐναντία πάϑη, οὐκέτι χα λεπῶς εὐφή- 
θομεν πεπογϑότα τἄλλα τοῦ ἑνός" ἐπείπερ καὶ ταῦ- 
τὰ ἐφάνη πεπονϑότα. ᾿Ορϑῶς λέγεις. Οὐκοῦν εἰ 

Ὁ ι Ψ ) Ἂν 2 Ὁ ᾿ 

ταῦτα μὲν ἤδη ἐῶμεν ὡς φανερὸ, ἐπισκοποῖμεν δὲ 
Γ ει 5» ψΥ͂ Ἃ 3 Ω 5 ζῇ - 

σιάλιν, δ» δι, ἔστυν ἄρα, καὶ οὐχ οὐτῶως ἔχει ταλλα τοῦ 
ἘΠΕ »ν Ω γ 3 ΠΣ ᾿ ΕἸ ΩΝ δὴ 5. 
ἕνος, ἢ οὕτω μοϑον. ̓ ανυ μὲν ουν. ἘΠΕ ΒΡ ἢ ἐξ 

ἀρχῆς, ἕν εἰ ἔστι, τί χρὴ τἄλλα τοῦ ἑνὸς πεπογϑέ- 

γαι. “Ἰέγωμεν γάρ. Ὁ οὖν χωρὶς μὲν τὸ ἕν τῶν ἂλ- 
λων, χωρὶς δὲ τάλλα τοῦ ἑνός; τὶ δή; Ὅτι που οὐκ 
ἔστι παρὰ ταῦτα ἕτερον, ὃ ἄλλο μὲν ἐστι τοῦ ἑνὸς, 
8 κ ο 2) Υ͂ 4 ΕΥ) [4] ς ῶ 

ἄλλο δὲ τῶν ἀλλων»ν. πάντα γὰρ εἴρηται, ὅταν ῥηϑῇ 
9 32) 6 ἢ Ἃ 

τό, τε ἕν καὶ τλλα.. Πάντα γάρ. Οὐκ ἄρα ἔτ᾽ ἔστιν 
ἕπερον τούτων, ἐν ᾧ τό, τε ἕν ἂν εἴη τῷ αὐτῷ, καὶ 
εὐλλος οὐ γάρ. Οὐδέποτε ἃ ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστι τὸ ἕν 
καὶ τἄλλα. Οὐκ ἔοικε. Χωρὶς ἄρα; ἵγαΐ. Οὐδὲ μὴν 

[ Υ͂ 5» ᾿ ἢ ε 3 -Ὁ « -Ὁ ΄ 

μόριά γ8 ἔχειν φαμὲν τὸ ὡς ἀληθῶς ἐν. Πῶς γάρ; 
δ ν3. ἊΨ [] 37 )Ν 4. οἵ 2 -“ γ᾽ 5" ᾿ 

Οὐτ᾽ ἀρὰ ὅλον εἴη ἂν τὸ ἕν ἐν τοῖς ἀλλοις, οὔτε μό- 
Ὄ ο 3 - 27 Ἃ 1 οια αὐτοῦ, εἰ χωρίς τὲ ἐστὲ τῶν ἀλλων καὶ μόρια μὴ 

Ἵν Ὁ ᾿ 2, 2 εΝ ᾿ ᾿ Γ ΕλῚ 

βγῆ. Πῶς γὰρ οὐ; Οὐδενὲ ἀρὰ τρόπῳ μετέχοι ἂν 
3). ϑ ς 4 3 δ. ταλλα τοῦ ἑνὸς, μὴτε κατὰ μόριόν τι αὐτοῦ, μήτε 
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νῷ ν Ὁ- 3 ϑ᾿ » τῳ εὶ 

πατιὶ ὅλον μετέχοντα. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδαμῇ ἄρα ἕν 
ἈΓὴ ) Ἃ φ.{9Ὁ 97 ἣν ς - Ὁ“ τὃ ́ 3 ᾿ 

τὰλλα ἐστιν, οὐδ᾽ ἐχὲν ἐν ξαυτοῖς ἐν οὔθεν. Οὐ γὰρ 
ΕἸ 24.) Ξ“.) ὙΝ δ" 3). ἡ εν ἢ ΕΙῚ 53 ε; 

οὖν. Οὐδ᾽ ἀρὰ πολλά ἐστι ταλλα. ἕν γὰρ ἂν ἣν ἕκα- 
5 δὰ -ε.«.- 5 .΄ ““- τ 

στον αὐτῶν μόριον τοῦ ὁλου, εἰ πολλὰ ἣν. γὺν δὲ 
3) [4] 3) ι ΒΩ «' 2} Υ ΩΡ, 

οὔτε ἕν, οὔτε πολλὰ, οὔτε ὁλον», οὔτϑὝο μύριά ἔστι 
γα Ὁ ς [ ἣ' , 35 ο- 3 »- ᾿ 9 

ταλλα τοῦ ἑνός" ἐπειδὴ αὐτοῦ οὐδαμοῦ μετέχει. "Ορ- 
»- . ἃ “} Π ες Π ΕΙΣ ᾿ 3 ὰ ὁ 

ϑῶς. Οὐδ᾽ ἄρα δύο, οὔτε τρία, οὔτε τὰ αὐτά ἐστι 
: 5) ΕΥ̓ « Β 2 Ἄδ ν᾿, χω »» ἀν 

τὰ ἀλλα, οὔτε ἐν ἔστιν ἐν αὐτοῖς, εἴπερ τοῦ ἑγὸς 
τὰ ᾿ ο ςι ὦ ΕΣ 2) ἢ 

παντοχὴ στέρεται. Οὐυτως. Οὐδὲ ὁμοιὰ ἀρὰ καὶ ἀνό- 
} ς ᾿ 3) ᾿ 5 ᾿ Ν 

μοια, οὔτε ταὐτὰ ἐστι τῷ ἑνὶ τὰ ἀλλα, οὔτε ἔνεστι 
ΡῚ - ἃ ὦ 

ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης καὶ ἀνομοιότης. εἰ γὰρ ὅμοια 
᾽Ν 3. ᾿ 3 ᾿ 5; δ ὟΝ 2 ἘΓΡΙΣ »- ς γνῷ 

καὺ ἀνόμοια αὐτὰ εἴη, ἢ ἔχει ἐν ξαυτοῖς ὁμοιότητα 
Ἃ 9 ἢ ’ 3) 2 “ 3 ᾽ καὶ ἀνομοιότητα, δύο που εἴδη ἐναντία ἀλλήλοις 

᾿ δὰ ᾿ ΕἸ ᾽ 
ἔχοι ἂν ἐν ἑαυτοὶς τάλλα τοῦ ἑνός. Φαίνεται. Ἢν δὲ 

-Ο -ΌΟ ει 

γε ἀδύνατον δυοῖν τινοῖν μετέχει» ἃ μηδενὸς μετέ- 
9 " ἊΨ. "ἡ ῳ 23 3.) γ ,»» 

χει. ἀδύνατον. Οὐτ ἀρὰ ομοιὰ οὐτ ἀἁνόμοιά ἐστι, 
ἱ Ὅ᾽ τ Π χλλ ο; . δ }Χ 2ὕ ὃ 3... 

οὔτ᾽ ἀμφότερα, ταλλα. ὁμοιὰ μὲν γὰρ ἂν ὄγτα ἢ 
᾽ ᾿ 3 ο ἐ ἀγόμοια, ἑνὸς ἂν τοῦ ἑτέρου εἴδους μετέχοι" ἀμφό- 

ῳ ν. -Ὁ Ὁ 2 ’ ο Υ ὁ Π 

τερα δὲ ὄντα, δυοῖν τοῖν ἐναγντέοιν. ταῦτα δὲ ἀδύ- 
γατον ἐφάνη. Δληϑῆ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ αὐτὰ, οὐδ᾽ ἕτε- 
ρα" οὐδὲ κινούμενα, οὐδὲ ἑστῶτα - οὐδὲ γιγνόμενα, 

οὐδὲ ἀπολλύμενα" οὐδὲ μείζω, οὐδὲ ἐλάττω- οὐδὲ 
ἴσα" οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν πέπονθε τῶν τοιούτων. εἰ γάρ 
τὸ τοιοῦτον πεπογϑέναν ὑπομένει τἄλλα, καὶ ἑνὸς 
καὶ δυοῖν καὶ τριῶν καὶ περιττοῦ καὶ ἀρτίου μεϑὲέ- 
ἔει" ὧν αὐτοῖς ἀδύνατον ἐφάγη μετέχειν, τοῦ ἕγός 
γε πάντη πάντως στερομένοις. ᾿ἡληϑέστατα. Οὕτω 

] Μ Ὁ 3. 2 ’ "». [4 Ἃ ῶ2ῷϑφῳιν {0 2 

, δὴ ἕν εἰ ἔστι, πάντα τὲ ἐστι τὸ ἕν, καὶ οὐδὲ ἕν ἐστι 
32 ἕ “Φ 

καὶ πρὸς ἑαυτὸ καὶ πρὸς τάλλα ὡσαύτως. Τ]αν»τολῶς 
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μὲν οὖν. Πῖεν. εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τὸ ἕν, τὶ χρὴ συμ- 
ἜΦΗ ἀρ οὐ σκεπτέον μετὰ τοῦτο; «“Σκεπτέον ἡ. 

Ἰΐς ἂν οἴη αὐτὴ ἣ ὑπόϑεσις, εἰ ἕν μὴ ἔστιν; ἀρά Ν 

διαφέρει τῆσδε, εἰ μὴ ἕν μὴ ἔστι; Διαφέρει μέντοι. 
“ιαφέρει μόνον; ἢ καὶ πᾶν τοὐναντέον ἔστιν εἰπεῖν, 
εἰ μὴ ἕν μὴ ἔστι, τοῦ, ἕν μὴ ἔστι; Πᾶν τοῦν αντίον. 
Τὶ διε τις λέγοι, εἰ μέγεϑος͵ μὴ ἔστιν, ἢ ἀμένοῦτην 
μὴ ἔστιν, ἢ ἀλλό τι τῶν τοιούτων, ἀρὰ ἐφ ἑκάστου 

ἂν δηλοῖ ὅτι ἕτερόν τι λέγει τὸ μὴ ὃν; Πάνυ γε. 
Οὐκοῦν καὶ νῦν δηλοῖ ὅτι ἕτερον λέγειν τῶν ἄλλων τὸ 
μὴ ὃν, ὅταν εἴπη, ἕν εἰ μὴ ἔστι; καὶ ἴσμεν ὃ λέγει; 
Ἴσμεν. Πρῶτον μὲν ἄρα γνωστόν ᾿ τι λέγει" ἔπειτα 
ἕτερον τῶν ἄλλων, ὁταν εἴπῃ ἕν, εἴτε τὸ εἴν αν αὐτῷ 

προσϑεὶς, εἴτε τὸ μὴ εἶναι. οὐδὲν ; γὰρ ἧττον γιγνώ- 
σκεταυν τί τὸ λεγόμενον μὴ εἶναι, καὶ ὅτι διάφορον 
τῶν ἄλλων. ἢ οὔ; “ἀνάγκη. ἴηδε ἃ ἄρα λεκτέον ἐ ἐξ ἀρ- 

χῆς, 8» εἰ μὴ ἔστι, τὲ χρὴ εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν αὖ- 
τῷ τοῦτο ὑπάρχειν δεῖ, ὡς ἔοικεν, εἶναι αὐτοῦ ἐπι- 
στήμην" ἢ μηδὲ δ, τι λέγεται γιγνώσκεσϑαι, ὅταν τὶς 
εἴπῃ ἕν εἰ μὴ ἔστιν. ᾿4ληϑῆ. Οὐκοῦν καὶ τάλλα ἕτερα 
αὐτοῦ εἶναι, ἢ μηδὲ ἐκεῖνο ἕτερον τῶν ἀλλῶν λέγε- 
σϑαι; Πάνυ γε. Καὶ ἑτεροιότης ἄρα ἐστὶν αὐτῷ πρὸς 
τῇ ἐπιστήμῃ. οὐ γὼρ τὴν τῶν ἄλλων ἕτεροιότητα λὲς 
γει, ὅταν τὸ ἕν, ἕτερον τῶν ἄλλων λέγῃ, ἀλλὰ τὴν 
ἐκείνου. Φαίνεται. Καὶ μὴν τοῦ γε ἐκείνου, καὶ τοῦ 
τινος, καὶ τούτου, καὶ τούτῳ, καὶ τούτων, καὶ πάν- 

τῶν τῶν τοιούτων μετέχει τὸ μὴ ὃν. οὐ γὰρ ἂν τὸ ἕν 
ἐλὲ ἔγετο, οὐδ᾽ ἂν τοῦ ἑνὸς ἕτερα, οὐδ᾽ ἐκείνῳ ἄν τι 
ἦν, οὐδ᾽ ἄν τι ἐλέγετο, εἰ μὴτε τοῦ τινος αὐτῷ μετῆν, 
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μὴτε τῶν δε, Τρύτον, ᾿Ορϑῶς. Εἶναι μὲν δὴ τῷ 

ἑνὶ οὐχ οἱόντε, εὐπέρ γ8 δ, ὴ ἔστι" μετέχειν δὲ πολ 

οὐδὲν κωλύει. ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη, εἴπερ τό γε. ἕν ἐκεῖ 

γὸ καὶ μὴ ἄλλο μὴ ἔστιν. εἰ μέντου μήτε τὸ ἕν, μήτ 

ἐκεῖνο, μὴτ ἔσται, ἀλλὰ περὶ ἀλλοὺ του ὃ λύγος, οὖ- 

δὲ φϑέχχεσθιαι δεῖ οὐδέν εἰ δὲ τὸ ἕν ἐκεῖνο καὶ μὴ 

ἄλλο ὑπύκειται μὴ εἶναι, καὶ τοῦ ἐκείνου καὶ ἄλλων 

πολλῶν ἀνάγ τὰ αὐτῷ μετεῖναι. Καὶ πάνυ γε. Καὶ 

ἀνυμοιότης ἄρα αὐτῷ ἐστι πρὺς τἄλλα. τὰ γὰρ ὅλ- 

λα, τοῦ ἑνὸς ἕτερα ὄντα, ἑτεροῖα" καὶ εἶδ ἄν. ΝΝαΐ. 

τὰ δ᾽ ἑτεροῖα, οὐχ. ἀλλοῖα; Πῶς ὃ. οὐ: . ηὼλὰ δ᾽ ἀλ- 

λοῖα, οὐκ ἀνόμονα; ρόμοια μὲν οὖν. Οὐκοῦν εὖ- 

πϑῷ τῷ ἑνὶ ἀνόμου ἐστι, δῆλον ὅτι ἀνομοίῳ τὰ 7 

ἀνόμοια ἀνόμοια ἂν εἴη. 4ῆλον. Πἴη δ᾽ ἂν καὶ τῷ 

ἑνὶ ἀνομοιότης, πρὸς ἣν τἄλλα ἀνόμοια αὐτῷ ἐστι». 

Ἴβοικεν. Εἰ δὲ δὴ τῶν ἄλλων ἀνομοιότης ἔστιν αὐτῷ, 
2 

ἀο᾽ ουκ ἀνάγκη ἑαυτοῦ ὁμοιότητα αὐτῷ εἶναι; πῶς; 

Ἢ 

Εἰ ἑνὸς ἀγομοιότης ἐστὶ τῷ ἑνὶ, οὐκ ὧν που περὸ 
2. Ὁ9Α 

τοῦ τοιοὗτου ὃ λόγος εἴη, οἵου τοῦ ἑνός" οὐδ᾽ ἂν ἢ 

ὑπόϑεσις εἴη περὶ ἑνὸς, ἀλλὰ περὲ ἄλλου Ἰ ἢ) ἑνός. Πά- 

ἢ Οὗ δεῖ τὰν 7: Οὐ ον ΖΙεϊ ἄρα ὁμοιότητα 

τῷ ὡν αὐτοῦ ἑαυτῷ εἶναι. Δεῖ. Καὶ μὴν οὐδ᾽ αὖ 

ἴσον γ᾽ ἐστὴ τοῖς ἄλλοις. δἰ γὰρ εἴη ἴσον, εἴη τε ἂν 

ἤδη καὶ ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοὶς κατὼ τὴν ἰσότητα. 

ταῦτα δ᾽ ἀμφότερα ἀδύνατα, 8 περ μὴ ἔστιν ἕν. “4- 

δύνατα. ᾿βπειδὴ δὲ οὐκ ἔστι τοῖς ἄλλοις ἴσον, ἄρα 

οὐκ ἀνάγκη καὶ τἄλλα ἐκείνῳ μὴ ἴσα εἶναι; Ἀνάγκη. 

τὰ δὲ μὴ ἴσα, οὐκ ἄνισα; Νναΐ. Τὰ δὲ ἄνισα. οὐ 

τῷ ἀνίσῳ ἄνισα; Πῶς δ᾽ ὕ; Καὶ ἀνισότητος δὴ μετέ- 
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χει τὸ ἕν, πρὸς ἣν τἄλλα αὐτῷ ἐστιν ἄνισα; ΠΙετέ- ὦ 
χει. “4λλα μέντοι ἀνισότητος, ἐστὲ μέγεθός τε χαὶ 
σμικρότης. Ἔστι γάρ. “Ἔστιν ἄρα καὶ μέγεθός τε καὶ 

ομικρότης τῷ τοιούτῳ ἕνΐξ; τρρλδρεϊ ἡξγεϑος 
μὴν καὶ σμικρότης ἀεὶ ἀφεστατον ἀλλήλοιν. Πάνυ 
78. Μεταξὺ ἄρα τὲ αὐτοῖν ἀεί ἐστιν. ἔστι». "Ἄχεις 

οὖν τι ἄλλο εἰπεῖν μεταξὺ αὐτοῖν ἢ ἰσότητα; Οὔκ: 
ἀλλὰ τοῦτο. Ὅτῳ ἄρα ἐστὺ μεγεϑὸς καὶ σμικρότης, 

ἐστι καὶ ἐσότης αὐτῷ, μεταξὺ τούτοιν οἶσα. Φαίνε- 

ται. Τῷ δὲ ξνὶ μὴ ὄγτι, ὡς ξοικε, καὶ ἰσότητὸς ἂν 
μετείη κοιὲ μεγέϑους καὶ σμικρότητος. Ἔοικε. Καὶ 
μὴν οὐσίας γε δεῖ αὐτὸ μετ ̓  γεν πη. ΠΣ: δὴ" Ἔχειν 
αὐτὸ δεῖ οὕτως ὥς λέγομεν. εἰ γὰρ μὴ οὕτως ἔχϑι, 
οὐκ ἂν ἀληϑῆ λέγοιμεν ἡμεῖ ἧς, λέγοντες τὸ ἕν μὴ εἷ- 
γαν" εὖ δὲ ἀληϑῆ, δῆλον ὦ ὅτι ὄντα αὐτὶ λέγομεν. ἢ 
οὔ οὕτως; Θὕτω μὲν οὖν. ᾿Ππειδὴ δὲ φαμὲν ἀληϑὴἣ 
λέγειν, ἀνάγκη ἡμῖν φάναι καὶ ὄντα λέγειν. “να γ»η. 
Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ Ἐν οὔκ ὃν, εἰ γὰρ μ ἢ ἔσταν 
μὴ ὃ»ν,. ἀλλά τι τοῦ εἶναι ἀνήσει πρὸς τὸ μὴ εἶναι, 

εὐϑὺς ἔσται ὄν. Παντάπασι μὲν οὖν. “εἰ ἄρα αὐτὸ 

δεσμὸν ἔχειν» τοῦ μὴ εἶναι, τὸ εἰναι μὴ ὃν, εὖ μέλει 
μὴ εἶναι" ὅμο ίως ὥσπερ τὸ ὃν, τὸ μὴ ὃν ἔχειν μὴ εἶν 

ψιι, ἵνα τελέως αὖ εἶναι 2). οὕτως γλρ ἂν τό, τὸ ὃ» 

μάλιστ᾽ ἂν εἴῃ,, καὶ τὸ μὴ ὃν οὐκ ἂν εἴη" μετέχοντα, 

τὸ μὲν ὃν, οὐσίας τοῦ εἶναι ὃν" μὴ οὐσίας δὲ, τοῦ 
εἶναν μὴ ὧν" εἰ μέλλει τελέως εἶναι. τὸ δὲ μὴ ὃν, μὴ 

οὐσίας μὲν τοῦ μὴ εἶναί μ᾽ ὃν, οὐσίας δὲ τοῦ εἶναι 

μὴ ὅν" εἰ καὶ τὸ μὴ ὃν αὖ τελέως ἔσται. “ληϑέστα- 

τα. Οὐκοῦν, ἐπείπερ τῷ τὸ ὄντι, τοῦ μὴ εἶναι, καὶ 
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τῷ μὴ ὄντι, τοῦ εἶναι μέτεστι, καὶ τῷ ἑνὶ, ἐπειδὴ οὐκ 
, -. Ξ “-ἁ ; 5 ᾿ εν 39 

ἔστι, τοῦ εἶναν ἀγάγκη μετεῖναι, εἰς τὸ μη εἶναι. “4- 
ας -᾿ ιν 2» 

γάγκη. “Καὶ οὐσία δὴ φαένεται τῷ ἕν, εἰ μὴ ἔστι. 
Φαένεται. Καὶ μὴ οὐσέα ἄρα, εἰδεξρ κιἢ ἔστι.. Πῶς δ᾽ 

;» Οἱόντε οὖν, τὸ ἔχον πῶς, μὴ ἔχειν οὕτω, μ7 μ8- 
32 ΓΞ, -ν»ν 

οὐ δγὰν ἐκ ταύτης ἐς δ, εἰ. Οὐχ οἱόντε. Πὰν 
δὺς ᾽ Ὰ δι ὃν ω 

ὁοὰ τὸ τοιοῦτον μεταβολὴν σημαΐνει, ὁ ἂν οὕτῶ τε 
. « ᾿ - ΡῚ 2, ᾿ 

καὶ μὴ οὕτως ἔχη. Πῶς δ᾽ οὐ; Ἰπεταβολὴ δὲ, κίνης- 
, ᾽ - 3 Ὁ ’ 

σις; ἢ τί φήσομεν; ΚΑίνησις. Ουκοῦν τὸ ἕν, ὅν τὲ 
νὴ Ὗ - ΠῚ ᾽ ᾽ πὸ τ ΤΟ 2 Ν 3 5 
καὶ οὐκ ὃν ἐφάνη; :Ναΐ. Θυτῶς ἀρὰ καὶ οὐχ οὐὅτῶς 
2» »- 2 γε ». Ἃ Π 2, ψ- 32 

ἔχον φαίνεται. ἔοικε, Καὶ κεγούμενον ἄρα τὸ οὐκ 
) Γ , - ᾿ ὃν, ἕν πέφανται" ἐπείπερ καὶ μεταβολὴν ἐκ τοῦ εἰ- 

ἥν ΌΝ, Υ ι ο 27 ᾿Ξ Π 9 Ρ τ 3 

γαιν ἐπὲ τὸ μὴ εἶναι. ἔγον. Κινδυνγνεύει. ““λλὰ μὴν, ὃδὺ 
ζω γ -.Ὥ ; 5 ’ , ᾿ 

μηδαμοῦ γε ἐστὲ τῶν ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν, εἴπερ μὴ 
, 9 Ὁ »ν ΜΠ “οο 

ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν μεϑέσταιτο ποϑ ἐν σοι. Πῶς γάρ; 

Οὐκ ἄρα τῷ χε μεευβαίνειν κινοῖτ ἄν. Οὐ γάρ. Θύ- 2 
δὲ μὴν ἐν τῷ αὐτῷ ἂν στρέφοιτο. ταὐτοῦ τὸν οὐδα- 

- τ) 2“ Π » . ᾿ Ἀν: 2} 

μοῦ «πτεται. ὃν γάρ ἐστιιτὸ. ταὐτό». τὸ δὲ μὴ ὃν, 
“ἷ 32) 9 ἐπ Ψ ᾽ ᾿ 

ἕν τῷ τῶν οντων ἀδύνατον εἰγαι. ἀδύνατον γάρ. 
Οὐκ ἄρα τὸ ἕν, μὴ ὃν, στρέφεσϑαι ἂν δύναιτο ἐν 

ἐκείνῳ ὃν ὧ μὴ. ἔστιν. Οὐ γὲρ οὖν. Οὐδὲ μὴν ἄλλου- 

οὗταί ποῦ τὸ ἕν ἑαυτοῦ, οὔτε τὸ ὃν, οὔτε τὸ μὴ ὅτ. 
οὐ γὰρ ἂν ἣν ὃ λόγος ἔτι περὶ τοῦ ἑνὸς, εἴπερ ἠλλοι- 

οὔτο αὐτὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ περὶ ἄλλου τινός. ᾿Ορϑῶς. 
Εἰ δὲ μήξ ἀλλοιοῦται, μὴτε ἐν ταὐτῷ στρέφεται, 
μὴτε μεταβαίνει, ἀρ ἂν πὴ ἔτι κινοῖτο; Πῶς δή; 

᾽ 3 ΒῚ ϑ « ΕἸ 

Τύ γε μὴν ἀκίνητον ἀνάγκη ἡσυχέαν ἄγειν, τὸ" δὰ 
ς .2 ς 3 Ἷ ΗΝ ᾿ γ7 , 

ησυχάζον, ἑστάναι. «ἀγάγκη. Τὸ ἕν κρα,, ὡς ἔοικεν, 
2 ον . ᾿ . ,, 2'ωιν "Ν λ 3,᾿ 

οὐκον, ἕστηχὲ τὸ πὰς πιλϑύταν. Ἔοικε. Καὶ ἐ(ἢ}, εἰσ 
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στέρ γε κινεῖτα αν, μεγάλη ἀνάγκη αὐτῷ ἀλλοιοῦσθαι. 
εἴρη γὰρ ἂν τὶ κινηθῇ, χατὰ τοσοῦτον οὐχέϑ᾽ ὡσαύ- 
τῶς ἕγεν ὡς εἶχεν, ἀλλ᾽ ἑτέρως, Οὕτω. Κινούμενον δὲ 

«τὸ ἕν͵ καὶ ἀλλοιοῦται. ναί. Καὶ μὴν μηδιαμῆ 78 κι- 
ψούμενον, οὐδαμῆ ὁ ἂν ἀλλοιοῖτο. Οὐ , γάρ. ΤΠ μὲν ὁ ἄρα 
κινεῖται τὸ οὐκ ὃν ἕν, ἀλλοιοῦται" ἢ δὲ μὴ κινεῖται, 
οὐκ ἀλλοιοῦται. Οὐ γάρ. Τὸ ἕν ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιοῦ.- 
ταί τε καὶ οὐκ ἀλλοιοῦται. Φαίνεται, Τὸ δ᾽ ἀλλοιοῦ- 
μενον» ἀρ᾽ οὐκ ἀνάγκη γίγνεσϑ αν μὲν ἕτερον ἢ πρῦ!; 
τερον, ἐπ ήνν αν δὲ ἐκ τῆς προτέρας ἕξεως; τὸ δὲ 
μὴ ἀλλοιούμενον, μὴτε γίγνεσθαι μήτε ἀπόλλυσθαι; 
“ἀνάγε ᾿η. Ἰζαὶ τὸ ἕν ἄρα, μὴ ὃν, ἀλλοιούμενον μὲν, 
γίγνεταί τὲ χαὶ ἀπόλλυται" μὴ ἀλλοιούμενον δὲ, 
οὔτε γίγνεται, οὔτε ἀπόλλυται. καὶ οὕτω τὸ ἕν, " 
ὁ», γίγνεταί τε καὶ ἀπόλλυται" καὶ οὔτε; γίγνεται, 
οὔτ᾽ ἀπόλλυται. Οὐ γάρ. Αὖϑις δὴ ἐπὲ τὴν ἀρχὴν 
Το. πάλιν, ὀψόμενοι εἰ ταὐτὰ ἡμῖν φανεῖται ἀπερ 
καὶ νῦν, ἢ ἕτερα. ᾿4λλὰ χρή. Οὐκοῦν, ἕν εἶ μιὰ ἔστι, 
ἔφαμεν τί Χ9 "ἡ περὲ αὐτοῦ συμβαίνειν, » Ναί, Τὸ δὲ “- 

2 μὴ ἔστιν ὅταν ᾿ΕΚΟΜ ΕΝ ἀρὰ μὴ ἀλλό τι σημαΐν εἰ 7) 
οὐσίας ἀπουσίαν φούτῳ ὃ ἂν φῶμεν μὴ εἶναι; Οὐ- 
δὲν ἄλλο. Πότερον οὖν, ὅταν φῶμεν μὴ εἶναέ τι, 
πῶς οὐκ εἶναι φαμὲν αὐτὸ, πῶς δὲ εἶναι; ἢ) τοῦτο τὸ 
μὴ ἔστι, λεγόμενον, ἁπλῶς σημαίνει ὅτι οὐδυμῶς οὐ- 
δαμῆ ἐστιν, οὐδὲ πὴ μετέχει οὐσίας, τόγε μὴ ὄν»; 
“Ἱπλούστατα μὲν οὖν. Οὔτε ἄρα δύναιτο εἶναι ἂν τὸ 
ἦν ὃν, οὔτε ἄλλως οὐδαμῶς οὐοίας μετέχειν. Οὐ 
γάρ. Τὸ δὲ γέγνεσϑαι καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι, μὴ τι 
ἄλλο ἢ, ἢ τὸ μὲν οὐσίας μεταλαμβάνειν, τὸ δ᾽ ἀπολ. 

Π 



ΤΑΝ δὰ οαι, ΡῬΑΒΜΕΒΝΙΌΒ5. 203 

Ὧι Π..5 τ ι] 

αὑναι οὐσίαν; Οὐδὲν ἄλλο. ᾿Ώ δέ γε μηδὲν τοῦτον 
, ι εὐτῳ 7} .}» 1 ὩΣ ΣΩ͂ ᾿ Φ’ 12. ἐϑλις ἢ. ᾿ . ἘΣ τὸν Πῶς 

μέτεστιν, οὔτ᾽ ἂν λαμβάνοι οὔτ ἀπολάνοι αὐτὸ. ξυὶς 
Ὁ 2 . 3 ἕω .-ὧἱἑ γ 

νάο.- Τῷ ἑνὶ ἄρα, ἐπειδὴ οὐδαμὴ ἐστιν, οὔτε ἑκτέον, 
7. ν 2 . νἀ τ ͵ ἢ ] ᾽ 

; 2] 9 Γ] 

οὔτε ὁπαλλακτέο»'", οὔτε μεταληπτέον οὐσίας μηδα- 
« 2 ᾿ 2! Σ ΒῚ “5 , «. νὰ κε 2 

μῶς. ΕἸκός. Οὐτε ἀρὰ ἀπόλλυταν τὸ μὴ ον ἕν, οὐτὲ 
2 κυ 5 39 

γίγνεται, ἐπείπερ οὐδαμὴ μετέχει οὐσίες. Οὐ φαΐ»ε- 

"δ᾽ ἄρ᾽ ὠλλοιοῦται οὐδαμῇ. Ἴδη γὰρ ἂν γί 
ται. Οὐδ᾽ ἀρ ἀλλοιοῦταν ουθαμη. ἡθϑὴ γὰϑ ἂν γι 

Ὁ 2 - 5 

γνοιτό τε καὶ ἀπολλύοιτο τοῦτο πάσχον. ““ληϑῆ. Εν 
᾿ , 2 - 3 5 ΄ ι "Ὁ 2 γ 

δὲ μὴ ἀλλοιοῦται, οὔκ ἀγαγκὴ μηδὲ κινεῖσθαι; Ανα- 
νι κι ς ’ ᾽ -ω»» 

γχη. Οὐδὲ μὴν ἑστάναν φήσομεν τὸ μηδαμοῦ ὄν. τὸ 
δ - -" ΕῚ οὐ. Ἢ - - 

γὰρ ἑστὼς, ἐν τῷ αὐτῷ τινε ἀεὶ δεῖ εἶναι τῷ αὐτῷ. 
ἕῳ « ΠῚ 2 «.-. »τ ι 

Πῶς γὰρ οὔ; Οὕτω δὴ αὐτὸ μὴ ὃν, μὴτε ποτὲ ξστά- 
ΩΝ ᾿ Ξ 9.,,17 

ναν μήτε κινεῖσϑαν λέγωμεν. 11ὴ γὰρ οὔ». ᾿Ἰλλὰ μὴν 
2 Φ.2 77 2 - ὩὉἍ 2» 2 " ᾽Ὰ “ 

οὐδ᾽ ἔστι γε αὐτῷ τι τῶν ὄντων. ἡδὴ γὰρ ἂν τοῦτο 
᾽ , 39 - 2 27 

μετέχον ὄντος, οὐσίας μετέχοι. Ζ4ῆλον. Οὔτε ἀρὰ μὲέ- 
2, 2) 5 2 ἔων ΟΣ ΡῚ 

“εϑος, οὔτε σμικρότης, οὔτε ἰσότης αὐτῷ ἐστιν. Οὺυ 
7 5) : δ 3» . 

2φων ; ε 359ωι 2) 

ἀο. Οὐδὲ μὴν ὁμοιότης γε, οὐδὲ ἑτεροιότης, οὐτὲ 
γνῷ ἢ ἣ ἰ ᾽ ἑ 

Π ς Π 7) Ἢ 21 3; Ρ.Ὶ 3 “- 2 Ἷ 

ποὺς αὐτὸ οὔτε πρὸς τἄλλα εἴη ἂν αὐτῷ. Θὺυ φαινε- 
γ7 ᾿ 21: ΞΡ 2 »Ὰ » 32 Ω » " 

ται. Τί δέ; τἄλλα ἔσϑ' ὅπως ἂν εἶδ) αὐτῷ, εἰ μηδὲν 
32 Ὡ -Ὁ ρ 3 2; 2 77 ῳ 27 ϑ 

Υ οτί». υ ἔ ! - αὐτῷ δεῖ εἶναι; Οὐκ ἔστι». Οὐτε ἀρὰ ὁμοία, οὔτε ἃ 
32 3 :] 2 «' 3 Ὡῳ » 

νόμοια, οὔτε ταῦτα, οὔτξ ἕτερά ἐστιν αὐτῷ τιὶ ἀλλα. 
2 , 2) ῬῚ Ἃ 

Οὐ γάρ. Τί δέ; τὸ ἐκείνου, ἢ τὸ ἐκείνῳ, ἢ τὸ τί, ἢ 
1 - 2, Π ῇ 58: ἘΝ 2 Μ οι τι ῬλῚ 

τὸ τοῦτο, ἢ) τὸ τούτου, 1) ἄλλου, ἢ ἀλλῳ" ἢ ποτε, ἢ 
3; }Χ ον “ »».) Υ̓͂ ΡλῚ - οι 5) 23 

ἔπειτα, ἢ νῦν" ἢ ἐπιστήμη, ἢ δόξα, ἢ αἴσθησις, ἢ 
ἣν » »» Ν 272. ς κ' ΓΟΝ ὶ 2» ΔΝ ν ᾿ 

λόγος, ἡ ἀβαμαι, καλοὶ ὑσεῦυν Ῥῶν ὄντων περὶ τὸ 
᾿ , , ς νι 3 γ»ὔ 

μὴ ὃν ἔσται; Οὐκ ἔσται. Ουτῶ δὴ ἕν οὐκ ον οὐᾺἈ ἔχει 
9 -“Ὃ 3 »Ἥ » , 3 »"-Ὺ»Ἤ᾽ ἘΞ 

πως οὐδαμῆ. Οὐκοῦν δὴ ἔοικέ γε οὐδαμῆ ἔχειν. Ἔτι 
φ Δ , [ἃ] 3 ν᾿ ΕἾΝ ἤ ἣ ΘΝ 

δὴ λέγωμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστι, ταλλὰ τό χρὴ πεπονθέναι. 
Ἧ , 2) ᾿ - 3 ΝῊ Ὑ. 5. ᾿ 

“Ἱέγωμεν γάρ. Ἄλλα μὲν που δεῖ αντὰ εἰναι. εἰ γὰρ 
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77 δ. ἸῸΝ Φ ι Ὁ 

μηδὲ ἀλλα ἐστῖν, οὐκ ὧν περὶ τῶν ἄλλων λέγοιτο. 
ἃ Ὁ "42 Ν Ἂν -. , » 

Οὕτως. πἰ δὲ πεοὶ τῶν ἀλλων ὃ λόγος, τὰἀγε ἀλλα 
.«᾽ ,} ΕΣ 2 ) Ν ΒῸ 3 - οκ 7 27 αὶ 

ἕτερα ἐστῦν, «ἡ οὔκ, ἐπὲ' τῷ αὐφϑῷ καλεὶς τό, τε ἀλλὸ 
πιν ᾽ ᾿ ᾿ καὶ τὸ ἕτερον; ᾿γωγε. “Ἕτερον δὲ γέ που φαμὲν, τὸ 

«; τὸ Ν ᾿ 3) ) ἢ ἡ  η,.ἢ ᾿ 2) 
ξτερο» εἶναι ἑτέρου, καὶ τὸ ἄλλο δὴ ἀλλο εἰγαν ὑκ 

λου; αὶ. Καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρα, εἰ μέλλον ἀλλα εἰς- 
γαν, ἔστι τὶ οὗ ἄλλα ἔσται. “ἀνόγκη. τ δὴ οὖν ἂν 
δη; Τοῦ μὲν γὰρ ἑνὸς οὐκ ἔσται ἀλλα, μὴ ὄντος γε. 

3 ᾿ ᾿. 7} .) ΡΝ 5.3. κχὉ Ἐπ ᾿ 3 ω.- 2» 
Ου γάρ. Αλλήλων ἀρὰ ἐστί, τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ὅτι 

ον ι Ξ ΡΥ ) “Ὡ » ,“γῃ 

λείπεται, ἣμ μηδενὸς εἰναι ἀλλοις. Ορϑῶς. Ἰιατὰ πλὴ- 
ϑ. ἢ ϑη ἄρα ἕκαστα ἀλλήλων ἄλλα ἐστί, κατὰ ἕν γὰρ οὐχ 

ΗΝ 
ἂν οἱ τὸ εἴη, μὴ ὕντος ἑνός" ἀλλ᾽ ἕκαστος. ὡς ἔου- 

ξι. ) ὦ 2} ΄ ᾽ν Γ 

κεν, ὁ ὑγκὸς αὐτῶν ἀπειρός ἐστι πλήϑει" κἂν τὸ 
-- ἜΣ " 27 

σμιχρύτατον δοκοῦν εἰναι λάβη τὶς, ὥσπερ ὑγὰρ ἐν 
ὕπνῳ φαίνεται, ΠΞΟ ΜΕ ἀντὲ ἑνὸς ὍΡΟΝ εἶγαὺ 

μιπροτάτου παμμέγεϑες πρὸς τιὰ 
᾿Ξ γ τ 

κεοματιζόμενα ἐξ αὐτοῦ, ᾿Ορϑότατα. Τοιούτων δὴ 
245. ἃ ἢ 3’ ΡλῚ ᾿ 2] 3 δ ΨΚ 

ὄγκων ἀλλα ἀλλήλων εἴη ἂν τὰ ἀλλα, εἰ ἑνὸς μὴ ὁ»- 

τὸς ἄλλο ἑστώς Κομιδῇ μὲν οὖν. Οὐκοῦν πολλοὶ ὄγ- 
κοι ἔσονται, εἷς ἕκαστος φαινόμενος, ὧν δὲ οὔ, εἴπερ 

3 [5 32 "πὶ 3.ϑ »ὁᾷὑκνεῪε᾿ 

ἐν μὴ ἔσται; Οὕτω. Καὶ ἀοριϑμὸς δὲ εἶναν αὐτῶν δός 
«: 2» [οἱ .; -ο’ 2) , ἥ 

ἕει, εὐπερ ὃν ἕκαστον, πολλῶν ὁγτων. Παᾶνυ 78. Κα 

τὶ μὲν δὴ, ἄρτια, τὰ δὲ, περιττιὶ ἐν αὐτοῖς 9 ὄντα; 
Φ »Ὁο οὐκ ἀληϑῶς φαί νεται, εἴπερ ἕν μὴ ἔσται. οὐ γὰρ 

οὗ». Καὶ μὴν καὶ σμικρότατόν 78; φαμὲν, δόξειεν 
αὑτοὶς εἶναι. φαίνεται δὲ τοῦτο πολλὰ καὶ μεγάλα, 

πρὸς ἕκαστον τῶν πολλῶν, ὡς σμικρῶν ὄντων. Πῶς 
9. ἃ γι] 

δ᾽ οὐ; ον ἴσος μὲν τοῖς πολλοῖς καὶ σμικρὸς ἕκα- 

ψτος ὄγκος δοξασϑήσεται εἶναι. οὐ γὰρ ἂν μετὲἕ- 

“ ; ΝΥ Ὁ 

ἀθμννι χαὶ ἀντὶ σ 
4 ἢ ΡΣ 
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"" ἐκ μείζονος ἐ ἔλαττον φαινόμενος, πρὶν εἰς 

τὸ μεταξὺ δόξειεν ελϑεῖν. τοῦτο δ᾽ εἴη ἂν φάνταν 

σμα ἰσότητος. Εἰκός. Οὐκοῦν καὶ πρὺς ἄλλον ὖγ- 

κὸν πέρας ἔχων, αὐτός τὸ πρὸς αὑτὸν, οὔτε ἀρχὴν, 

οὔτε πέρας, οὔτε μέσον ἔχων; Πὴ δὴ; Ὅτι ἀεὶ 

αὐτῶν ὕταν τὶς τὸ λάβῃ τῇ διανοίᾳ, ὥς τι τούτων 

ὃν, πρό τε τῆς ἀρχῆς, ἄλλη ἀεὶ φαίνεται ἀρχὴ με- 

τά τε τὴν τελευτὴν, ἑτέρα ὑπολειπομένη τελευτὴ" 

ὄν τὸ τῷ μέσῳ, ἄλλα ιεσαίτερα τοῦ μέσου. σμικού- 

τερα δὲ; διὰ τὸ μὴ ὁ δύνασϑαι ἑνὸς αὐτῶν ἑκάστου 

λαμβάνεσθαι" ἅτε οὐκ ὄντος τοῦ ἑνός. “4ληϑέστα: 

τα. Θρύπτεσθαν δὲ, οἶμαι, κερματιξ “όμενον ἄνά- 

7γκὴ πῶν τὸ ὃν, ὃ ἂν τις λάβῃ τῇ διανοίᾳ. ὄγκος 

γάρ που ἑνὸς ἄνευ ὑλοβ βανθετο ἄν. Πάνυ μὲν οὐν. 

Οὐκοῦν τόγε τοιοῦτον πόῤρῥωϑεν μὲν δρῶντ! καὶ 

ἀμβλὺ, ἕν φαίνεσθαι. ἀνάγκη; ἐγγύθεν μὴι καὶ 

ὀξὺ νοοῦντι, πλήθει ἄπειρ οον ἕν ἕκαστον φανῆναι, 

εἴπερ στέρεται τοῦ ἑνὸς μὴ ὄντος; ᾿ναγεαιότατον 

μὲν οὖν. Οὕτω δὴ ἀπειρά τε καὶ πέρας ἕχοντα, παἢ 

ἕν καὶ πολλὰ, ἕκαστα τὰ ἄλλα δεῖ φαΐνεσϑαι, ἕν εἰ 

μὴ ἔστι" τἄλλα δὲ τοῦ ἑνός. «1εΐ γάρ. Οὐκοῦν καὶ 

ὅμοιά τὲ καὶ ἀνόμοια δόξει εἶναι; Πὴ δὴ; Οἷον 

ἐσκιαγραφημένα, ᾿ἀποστάντι μὲν, ἕν πάντα φαινό- 

μενα, ταὐτὸν φαίνεσθαι πεπογϑέναι, καὶ ὅμοια 

εἶναι. Πάνυ Αγ: Προσελϑόντι δὲ. γε, πολλὰ καὶ 

ἕτερα, καὶ τῷ τοῦ ὁτέρου φαντάσματι, ἑτεροῦαι, καὶ 

ἀνόμοια ἑαυτοῖς. Οὕτω. Καὶ ὁμοίους δὴ καὶ ἀνο- 

μοίους τοὺς ὕγκους αὐτοὺς τε ξαντοῖς ἀνάγκη φαί- 

ψεσϑαι καὶ ἀλλήλοις. ΠΠώνν μὲν οὖν, Οὐκοῦν κοὶ 
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4 ΕἸ 

τουζφαὺῦυ 

χὴ , ᾿ 

κὰ χῶρις αὐτῶν, καὶ κινουμένους πάσας κινήσεις, 
ς - Ἀ ’ Ν 25 “4 

κο ἑστῶτας ΖντιΧγὴ Σ κί γέγνοβμέγους καὺν ἀπολλῦ- 
’ ν ; Χ , ᾽ ω- α 

μξγους, καὶ μηδέτερα, παν παντὰ ποὺ τὰ τοιοαυτα, αὶ 

4 με ᾿ ᾿ 3.» « Ἂ ς ᾿ 

τους πρὸ διξεροὺς ἐλκηκν», καν απτομέλοις 

ἑ 
Ν 
{ 

τὰ 

ὔ 

. -ὉΡ΄ 2 «ς -ὉΌ 2: Ὁ τ ᾿ , 

διεξελϑεῖν εὐπετὲς ἡμῖν ἢδὴ,, εἰ ἑγὸς μὴ ὄντος πολλά 
2 , . » } ἂν Ἐ} 

ἐστιν. ἀΔἀληϑέστατα μὲν οὖν. τι δὴ «παξ, ἐλϑόν- 
. 5 νι ’ 5 

τες πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, εἴτωμεν, Ἐν εἰ μὴ ἔστιν, 
τἄλλα δὲ τοῦ ἑνὸς, τὶ χρὴ εἶναι. Εἴπωμεν γὰρ οὖν. 
Οὐκοῦν ἕν μὲν οὐκ ἔσταν τἄλλα. Πῶς γάρ; Οὐδὲ 
μὴν πολλά γε. ἕν γὰρ πολλοῖς οὖσιν εἴη ἂν καὶ ἕν. 
εἰ γὰρ μηδὲν αὐτῶν ἐστιν ἕν, ἅπαντα οὐδὲν ἐστιν. 
ο᾿ 3ς 2 »ν ’ 3 -᾿ 3 - 

ὥστε οὔδ᾽ ὧν πολλὰ εἴη. 4ληϑῆ. ΠΙΠὴ ἐρόντος δὲ ἑνὸς 
2 - 2) ἃ 2) “ει 2) [ν » γ) 3 

ἐν τοῖς ἄλλοις, οὔτε πολλεξ, οὔτε ἐν ἐστι τὰλλα. Οὅυ 
39 ᾿ Υ γ ᾽ [σ] 

γάρ. Οὐδὲ γε φαίνεται ἕν, οὐδὲ πολλά. Τὶ δὴ; τι 
3). ῳὉ ἜΣ ὥρῚ; διε τ 3 -ῷ 2 Ἂ 3 

ταλλα τῶν μὴ ὁνγντων οὐδενὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔδε- 
32» 5 , “ ᾿ ! ᾿ 

μίαν κοινωνίαν ἕγει" οὐδὲ τι τῶν μὴ ὄντων παρὰ 
-ὉὋ» , » δφν ᾿ .- 

τῶν ἀλλων τῳ ἐστίν. οὐδὲν γὰρ μέρος ἐστὲ τοῖς μὴ 
Ἕ ΡῸ ϑ' 8.2. τ. ν γὼ - ΠῚ . 

οὖσι». ᾿ληϑῆ. Οὐδ᾽ ἀρὰ δόξα τοῦ μὴ οὐτὸος παρὰ 
.-- 2 ᾿ ΕΣ ᾽ ὮΝ ὦ, ες 

τοῖς ἄλλοις ἐστὲν, οὐδὲ τι φάντασμα" οὐδὲ δοξαζε- 
ΡῚ - 3 οὖ 4 Πα ΣοΣ τς [ - 2). 2 

ται οὐδαμὴ οὐδαμῶς τὸ μὴ ὃν ὑπὸ τῶν ἄλλων. Οὐ 
ΕῚ ΓΟΞΟΝ 2} - 9. 2 “ὦ - 

γὰρ οὖν. Ἕν ἀρὰ εἰ μὴ ἔστιν, οὐ δοξάξεταί τι τῶν 
“ “- ᾽ “» 2] " « 

ἄλλων ἕν εἶναι, οὐδὲ πολλά. ἄγεν γὰρ ἑνὸς πολλὰ 
ΚΑ Σ 2, » Η 

δοξάσαι ἀδύνατον, “ἀδύντατον γάρ. Εν ἀρὰ εἰ μὴ 
- [4 Ἅ 

ἔστι, τἄλλα οὔτε ἔστιν, οὔτε δοξάζεται ἕν οὔτε πολ- 
. ΘΠ ῪΞ Φ ᾽» 2  .8) ο 3 ΠῚ Ὁ Υ͂ 

λά. Οὐκ ἔοικεν, Οὐδ᾽ ἀρὰ ὅμοια, οὐδὲ ἀνόμοια, 
2 αν ει Ὁ 

Οὐ γυρ' Οὐδὲ μὴν τὰ αὐτά γε, οὐδ᾽ ἕτερα" οὐδὲ ἁ- 
οὖ Υ͂ 

πτόμενα, οὐδὲ χωρίς" οὐδὲ ἀλλα ὅσω ἕν τοῖς πρό- 
ΝΥ 2 ᾿ 2, 

σϑθεν διήλϑομεν, ὡς φαινόμενα αὐτὼ, τούτων οὔτὸ 

τι ἔστιν, οὔτε φαίνεται τἄλλα, ὃν εἰ μὴ ἔστιν, ᾿ληϑ 
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Οὐχοῦν καὶ συλλήβδην εἰ εἴποιμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστιν, 

οὐδὲν ἐστιν, ὀρϑῶς ἂν εὐ πομϑμ. Παντάπασι μὲν 

οὖν. Τἰρήσϑω τοίνυν τοῦτό τε, καὶ ὅτι, ὡς ἔοικεν, 

ἕν εἴτ᾽ ἔστιν εἴτε μὴ ἔστιν, αὐτό τε καὶ τἀλλα καὶ 
πρὸς αὑτιὶ καὶ πρὸς ἄλληλα, πάντα πάντως ἐστί τε 
καὶ οὐκ ἔστι, καὶ φαίνεταί τε καὶ οὐ φαίνεται. ἅλη- 

ϑεστατα. 
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ΟΣ ΤΠ ΤΣ Ων 
1 

πΕΡ Βα 
Πϑικός. 

ΤΑ ΤΟΥ 
“ΦΠΙΔΑΟΙΌΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΙ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ἈΠΟΛΑΟΖΏΩΡΟΣ, ἘΤΑ͂ΙΡΟΣ ἀπολ.10212. 
ΡΟΙ͂, ΓΛΑΥΙΚΙΏΙΝ, ΑΡΙΣῸΌ ΤῊΣ Σ', ΞΏ ΚΡΑ- 
ΤΗΣ, ΠΑΘΏΝ, ΦΑΙΩ͂ΡΟΣ, ΠΑΥΣΑΝΙΑ͂Σ,ΕΡΥ. 
ΞΙΑΧΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑ͂ ὠτὸς Ζ1ΟΤ 114, 

ἈΛΚΙΒΙΆΔΗΣ. 

ΟΝ μοι περὶ ὧν πυνϑάνεσϑε νῦν οὔκ ἀμελέτης 
τος εἶναι. καὶ γὰρ ἐτύγχανον πρώην εἰς ἄστυ οἴτο- 

Ὕ 
,3)ὲ»ν ἀνιὼν Φαληρόϑεν. τῶν οὖν γνωρίμων τὶς, ὔπι- 

σϑὲεν κατιδὼν μξ, πόῤῥωθεν ἐκάλεσε" καὶ παίζων 

ὅμα τῇ κλήσει, “Ὁ ἐριῖς οεδαν ξφῆή, οὗτος ᾿πολλόδω- 

ρος οὐ περιμενεῖς; Κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. καὶ 
ὃς, “Ἱπολλόδωρε, ἐφρη καὶ μ ἣν ἔναγχος σὲ ἐζήτουν, 

βουλόμενος διαπυϑέσθαι τὴν “ἱγάϑωνος ξυνουσίαν, 
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καὶ “Σωκράτους, καὶ ᾿ἀκιβιάδου, καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
τότε ἐν τῷ συνδείπνῳ παραγενομένων, περὶ τῶν ἔρω- 
τικῶν λόγων, τίνες ἦσαν. ἄλλος γάρ τις μοὶ διηγεῖς- 
το, ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ δ νήποῦ: ἕφη δὲ καί σε 
εἰδέναι. ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν. σὺ οὖν 
μοὶ διήγησαι. δικαιότατος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου 
λόγους ἀπαγγέλλειν. πρότερον δὲ μοι, ἢ δ᾽ ὃς, εἰπὲ, 
σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ; ἢ οὔ; Κά- 
γὼ εἶπον ὅτι, Παντάπασιν ἔοικέ σοι οὐδὲν διηγεῖ- 
σϑαι σαφὲς ὃ διηγούμενος" εἶ γεωστὶ ἡγὴ τὴν συν- 
ουσίαν γεγονέναν ταύτην ἣν ἐρωτᾷς, ὥστε καὶ ἐμὲ 
παραγενέσϑαι. Ἔγωγε δή. Πόϑεν, ἢν δ᾽ ἔγ, 
Τλαύκων; . οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι πολλῶν ἐτῶν ᾿γάϑων ἐν- 

ϑάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν;; ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἐγὼ “Σωκράτει 
συνδιατρίβω, καὶ ἐπιμελὲς πεποίημαι ἑκάστης ἡμέ- 
ρας εἰδέναι ὃ, τι ἂν λέγη ἢ πράττῃ, οὐδέπω τρία ἔτη 
ἐστίν. προτοῦ δὲ περιτρέχων ὅπη τύχοιμι, καὶ οἷό- 
μενός τι ποιεῖν, ἀϑλιώτερος ἣν ὁτουοῦν" οὐχ ἧττον 
ἢ σὶ νῦν, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ 
φιλοσοφεῖν. Καὶ ὅς, Μὴ σκῶπτ᾽, ἔφη" ἀλλ᾽ εἰπέ 
μοι πότε ἐγένετο ἥ συνουσία αὑτή. Κἀγὼ εἶπον ὅτι, 
Παΐδωον ἡμῶν ὄντων ἕτι, ὅτε τῇ πρώτῃ τραγῳδίᾳ 
ἐνίκησεν γάϑων, τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ἢ τὰ ἐπινίκια ἔϑυεν 
αὔτός τὲ καὶ οἵ χορευταί. Πάνυ, ἔφη, ἄρα πάλαι, 

ὡς ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο; . ἢ αὐτὸς “Σωκρά- 

ἩΦ ΩΝ οὐ μὰ τὸν Ζϊα, ἣν ὃ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὅσπερ Φοίνικι" 

“ἀφιστόδημιος ἡ ἢν τις, Κυδαϑηνεὺς, σ σμικρὸς, ἀνυπό- 
δητος αἰεί, παραγεγόνει δ᾽ ἐν τῇ συνουσίᾳ, Σωκρά- 

τους ἐραστὴς ὧν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ 
Ῥχλτ, Τὶ ὙΠ], ΤΠ Ὁ 

Ὧ.» 

ἘΝ 
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δοκεῖ. οὔ μέντοι ἀλλὰ, καὶ “Σωκράτη γε ἕνια ἤδη ἀνη- 
ρόμην, ὧν ἐκείγου ἤκουσα. καί μοι ὡμολόγει, καϑ ἀά- 
περ ἐκεῖγος διηγεῖτο. Τί οὗν, ἔφη, οὐ διηγῇ σὺ μοί; : 
πάντως δὲ ἢ ὁδὸς ἢ ἢ δὶς ἄστυ ἐπιτηδεία πορδυομένοις 

καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν. οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς λόγους 

σδρὲ αὐτῶν ἐποιούμεϑα" ὥστε, , ὅπερ ἀρχόμενος εἰ- 
πον, οὐκ ἀμελετήτως ἔχω. εἰ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διη- 

γήσασϑαι, ταὐτὰ χρὴ ποιεῖν. καὶ γὰρ ἔγωγε, καὶ ἄλ- 
λως, ὅταν μὲν τινὰς περὶ φιλοσοφίας λόγους ἢ αὐτὸς 

“- ,,, 5 ῇ Ἄ ωῳ 5) 5 "»οὉἍὝ 

ποιῶμαι, ἢ ἄλλων ἄκονω, χωρίς τοῦ οἴεσθαν ὠφελεῖν, 
Ξ « ῳ πο Υ̓ « Π 2 . 

σϑαι, ὑπερφυῶς ὡς χαίρω" ὅταν δὲ ἄλλους τινύς, 

ἄλλως τε καὶ τοὺς ὑμετέρους, τοὺς τῶν πλουσίων καὶ 
ω 3 ’ -Ὁ Ἔ: Ἶ 

χοηματιστῶν, αὐτός τε ἄχϑομαι, ὑμᾶς τε τοὺς ἑταΐί- 

ρους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσθέ τι ποιεῖν, οὐδὲν ποιοῦντες. 

καὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς ἡγεῖσϑε ἐμὲ κακοδαίμονα εἶναι, 
καὶ οἵἴομαν ὑμᾶς ἀληϑὴ οἰεσϑαι" ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς 

οὔκ οἵομαι, ἀλλ᾽ εὖ οἶδα. ἘΤΑ͂Ι. ᾿Δεὶ ὅμοιος εἶ, ὦ 
“Ἵπολλόδωρξ. ἀεὶ γὰρ σαυτόν τε κακηγορεῖς καὶ τοὺς 
ἄλλους" καὶ δοκεῖς μοι ἀτεγνῶς πάντας ἀϑλίους ἡ- 

γεῖσϑαν πλὴν Σωκράτους, ἀπὸ σαυτοῦ ἀρξάμενος. 
καὶ ὅπόϑεν ποτὲ ταὐὑτην τὴν ἐπωνυμέαν ἔλαβες τὸ 
μαγνικὸς καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε. ἐν μὲν γὰρ τοὶς 
λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ" σαυτῷ τε καὶ τοὺς ἄλλοις ἀ- 

γοιαΐίνεις, πλὴν Σωχράτους. ΑἸ ΠΟΑ͂. 1Ω, φίλτατε, 
καὶ δῆλόν 7ε δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ περὶ ἐ- 
μαυτοῦ καὶ περὶ ὑμῶν, μαίνομαι καὶ παφαπαίΐω. ΤΑ͂Ι. 
Οὐ» ἄξιον 7 περὶ τούτων, ὦ “Ἱπολλόδωρε, γῦν ἐρίζειν" 

ἀλλ᾽ ὅπερ ἐδεόμεϑά σὄυ, μὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἀλλὰ 

διήγησαι τίνες ἦσαν οἵ λόγοι. ΠΩ. ὥσαν τοίνυν 
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ἐκεῖνοι τοιοῖϊδὲ τινες. μᾶλλον δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν; ὧς 
ἐκεῖνος διηγεῖτο, καὶ ἐγὼ πειράσομαν διηγήσασϑαι. 
ἔφη γὰρ οἵ «Σωκράτη ἐντυχεῖν, λελουμένον τε πκαὺ 
τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον " ὃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει" 

καὶ ἔρεσϑαι αὐτὸν ὅποι ἴοι, οὕτω καλὸς γεγεγημέ- 
ψος. καὶ τὸν εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ δεῖπνον, εἰς ̓ γάϑωνος. 
χϑὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηϑεὶς 

τὸν ὄχλον" ὡμολόγησα δ᾽ εἰς τήμερον παρέσεσϑαι. 
ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην, ἵνα καλὸς παρὰ καλὸν ἴω. 
ἀλλὰ σὺ, ἢ δ᾽ ὃς, “Αριστόδημε, σιῶς ἕχεις πρὸς τὸ 
ἐθέλειν ἀνιέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; Κἀγὼ, ἔφη, 

εἶπον ὅτι, οὕτως ὅπως ἂν σὺ ἰδού να, Ἅπου τοίνυν, 

ἔφη, ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν διαφϑείρωμεν μεταβα- 
λόντες, ὡς ἄρα καὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὐτό- 
ματοι ἀγαθοί, “Ὅμηρος μὲν γὰρ κενδυγνεύεν οὐ μό- 
γον διαφϑεῖραι, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν 
παροιμίαν. ποιήσας γὰρ τὸν ᾿γαμέμνονα διαφερόν- 
τως ἀγαϑὸν ἄνδρα͵ τὰ πολεμικὰ, τὸν δὲ Πενέλεων 
μαλθακὸν αἰχμητὴν, ϑυσίαν ποιουμένου καὶ ἕστι- 
ὥντος τοῦ «““γαμέμνονος, ἄκλητον ἐποίησεν ἐλθόντα 
τὸν Πενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην, χείρω ὄντα ἐπὶ τὴν 
τοῦ ἀμείνονος. Ταῦτ ἀκούσας εἰπεῖν ἔφη, Ἴσως 
μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ, οὐχ ὡς σὺ λέγεις, ὦ Σώ- 

κρατες, ἀλλὰ καϑ' Ὅμηρον, φαῦλος ὁ ὧν ἐπὶ σρῳὐ δ 
ἀνδρὸς ἱέναι θοίνην ἄκλητος. ἀρ᾽ οὖν ἄγων μ8 τὰ 
ἀπολογήσῃ; ὡς ἔγωγε οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος 1}- 
κεν, ἀλλ ὑπὸ σοῦ κεκλημένος. Σὺν τε δὺ᾽, ἔφη, 
ἐρχομένω, πρὸ δδοῦ βουλευσόμεϑα ὃ 0, τι ἐροῦμεν. 
ἀλλὰ ἴωμεν. Ἰοιαῦτ' ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχϑέντας 

, Ό4 
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ἰέναι. τὸν οὖν Σωκράτη ἑαυτῷ πῶς προσέχοντα τὸν 
γοῦν, κατὰ τὴν ὅδον πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον" 

καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι εἰς τὸ πρό- 
κι ; ’ Ὡ ῳω 323 

οϑεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ 4γάϑω- 
5 ’ 2 Ἢ ι Ξ ἢ ᾿ 

γος, ἀγεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θϑρενν καΐ τι 
,ὕ, 2 Ὁ -Ὁ 

ἔφη αὐτόϑι γελοῖον παϑεῖν, τὸν μὲν γὰρ εὐϑὺς 
παῖδα τινὰ ἕνδοϑεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὐ κατέ- 

! 

κείντο οὗ ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας 
δειπνεῖν. εὐϑὺς δ᾽ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν γάϑωνα, τ) 

φάναι, ““ριστόδημε, εἰς καλὸν ἥκεις, ὅπως συνδει- 
᾿ 2 Θ᾿ ΔΑ Π « ΙΕ 3 ων 

πνήσης" εἰ δ΄ ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἦλϑὲς, εἰσαῦϑις 
5 -"᾽ ε Ἀ ι - ε' ᾿ 3 
ἀνοβαλοῦ. ὡς καὶ χγϑὲς ζητῶν σε ἵνα καλέσαιμι, οὐχ 
«; 3, τ Ὺ ὃ - 9 δ ακτ Γ ςο» ω 2 3 

οἱθστ ἣν θεῖν. ἀλλὰ ΟΜΝ εὐνά νων χὐράνν, μὰ; 

Καὶ ἐγὼ, ὃ ἘΠῚ μεταστρεφόμενος, οὐδαμοῦ ὁρῶΣ “Σω- 

ἡρδτη ἑπόμενον. εἰπον οὖν ὅτι καὶ αὐτὸς “ἀδῳ “Ξω- 

κράτους ἡκοιμί, πκληϑεὶς ὑπὶ ἐκείνου δεῦρ᾽ ἐπὶ δεῖ-: 
πνον. Καλῶς γ᾽, ἔφη, ποιῶν σὺ. ἀλλὰ ποῦ ἐστιν 

"πὶ 2} 2) ω ΞΆΞΐ, ΒΔ 3 ᾿ ͵ 
οὗτος; Οπισϑεν ἐμοῦ ἄρτι εἴσῃει. ἀλλὺ σσυμοζω 
καὶ αὐτὸς ποὺ ἂν εἴη. Οὐ σκέψη, ἕφη, παῖ, φόναι 

3 

τὸν ̓ γάϑωνα, καὶ εἰσάξεις Σωκράτη; σὺ δ᾽, ἡ ὃ 
1 

ὃς, ᾿ἀριστόδημε, παρ᾿ ᾿Ερυξίμαχον κατακλίνου. Καὶ 

ἐμὲ ἔφη ἀπονίζειν τὸν παῖδα, ἵνα που κατακέοιτο. 
ἄλλον δὲ τινα τῶν παΐδων ἤκχειν ἀγγέλλοντα, ὅτι Σω- 

κράτης οὗτος ἀναχωρήσας, ἐν τῷ τῶν γειτόνων γ80- 

ϑύρῳ ἕστηκε, κἀμοῦ καλοῦντος οὐκ ἐθέλει εἰσιέναι. 
Ὑ Γ 3... ' 3 »" ᾿ .ΙΒΕῚ ᾿ν ᾿ 
Αἀτοπόν γ, ἔφη, λέγεις" οὐκοῦν κάλεν αὐτὸν, καὶ μὴ 

, Ὁ “ η..2 »"» 

ἀφήσῃς. Καὶ ὃς ἔφη εἰπεῖν, Μηδαμῶς" ἀλλ᾽ ἐᾶτε 
, οὖ Φ ς; 

αὐτόν. ἔϑος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει. ἐνίοτε ἀποστίὶϊς, ὁπὴ 
ι ΑΥ̓͂ ε᾿ 39 ε δι, τὰ Ξ " 
ὧν τύχοι ἕστηκεν. ἤξει δὲ αὐτίκα, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μὴ 
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οὖν κινεῖτε, ἀλλ᾿ ἐᾶτε. ᾿1λ}} οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ σοι 
δοκεῖ, ἔφη φάναι τὸν ᾿4γάϑωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς, ὦ παῖ- 
δες, τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε" πάντως παρατέϑετε ὃ, τι 
ἂν βούλησϑε, ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ" ὃ ἐγὼ 
οὐδεπώποτε ἐποίησα. νῦν» οὖν νομίζοντες καὶ ἐμὲ 

ὕφ ὑμῶν κεκλῆσϑαι ἐπὲ δεῖπνον, καὶ τούσδε τοὺς 
ἄλλους, ϑεραπεύετε, ἵνα ὑμᾶς ἐπαινῶμεν. μετὰ ταῦ- 

τὰ ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ εἰσιέ- 
γαι. τὸν οὖν ᾿1γάϑωνα πολλάκις »ελεύειν μεταπέμ- 
ψασϑαι τὸν Σωκράτη, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐᾷν. ἥκειν οὖν 
αὐτὸν, οὐ πολὺν χρόνον, ὡς εἰώϑει, διατρέψαντα, 
ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς. μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν οὖν 
᾿γάϑωνα {τυγχάνειν γὼρ ἔσχατον, κατακεέμενον μό- 

γονὴ δεῦρ᾽ ἔφη φάναι, “Σώκρατες, παρ᾿ ἐμὲ πατώκει- 
σο, ἵνα καὶ τοῦ σοφοῦ ἁπτόμενός σου ἀπολαύσω ὃ 
σον 7 προσέστη ἐν τοῖς προϑύροις. δῆλον γὰρ ὅτι εὑς- 
ρες αὐτὸ, καὶ ἔχεις" οὐ γὰρ ἂν προαπέστης. Καὶ 

τὸν Σωκράτη καϑέζεσθϑαι, καὶ εἰπεῖν ὅτι, Εὖ ἂν ἔχοι, 

φάναι, ὦ γάϑων, εἰ τοιοῦτον εἴη ἡ σοφία, ὥστ᾽ ἐκ 
τοῦ πληρεστέρου εἰς τὸ κεγώτερον ῥεὶν ἡμῶν, ἐὼν 
ἁπτώμεϑα ἀλλήλων" ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ, 

τὸ διὰ τοῦ ἐρέου δέον ἐκ τῆς πληρεστέρας εἰς τὴν κε- 
νωτέραν. εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἡ σοφία, πολλοῦ τι- 
μῶμαι τὴν παρά σον κατάπλισιν. οἶμαν γάρ μὲ πα’ 

θὰ σοὺ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωϑήσεσϑαι. ἢ 
μὲν γὰρ ἐμὴ, φαύλη τὶς ἂν τη, καὶ ἀμφισβητήσιμος, 

ὥσπερ ὄγαρ οὖσα" ἢ δὲ σὴ, λαμπρά τὸ καὶ πολλὴν 
ἐπίδοσιν ἔχουσα" ἦγε παρὰ σοῦ νέου ὄντος οὕτω 
σφόδρα ἐξέλαμψε καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο πρώην ἐν μάρ- 
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τυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον» ἢ τρισμυρίοις, “γβριστὴς 
δὲν ἔφη, ὦ “Σώχρατες, ὃ ὁ ᾿Ιγάϑων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεϑα ἐγώ τὸ καὶ σὺ 
περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ γρώμεγοιν τῷ Ζιιονύσῳ" νῦν 
δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα τρέπου. Ἰετὰ ταῦτα, 
ἕφη, κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους καὶ δειπγήσαν- 
τος, καὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς τε σφᾶς ποιήσασϑαι, 

καὶ ἄσαντας τὸν ϑεὸν καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα, τρέ- 
πεσϑαι πρὸς τὸν πότον. Τὸν οὖν Παυσανέαν ἔφη 
λόγου τοιούτου τινὸς κατάρχειν, Εἶεν, ἄνδρες, φύά- 
ναὶ, τίνα τρόπον διστα πιώμεϑα; ἐγὼ μὲν οὖν λέ- 
γω ὑμῖν, ὅτι τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ 
χϑὲς πότου, καὶ δέομαι ἀναψυχῆς τινος" οἶμαι δὲ 

καὶ ὑμῶν τοὺς πολλούς. σπαρῆτε γὰρ χϑές. σποπεῖ- 

σϑε οὖν, τίνι τρόπῳ ἂν ὡς ῥᾷστα πίνοιμεν. τὸν οὖν 

“᾿ριστοφάνη εἰπεῖν, Τοῦτο μέντοι εὖ λέγεις, ὦ Παυ- 
σανία, τὸ, παντὶ τρόπῳ παρασκευάσασθαι ῥᾳστώνην 
τινὰ τῆς πόσεως. καὶ γὰρ καὶ αὐτός δίμι τῶν χϑὲς 

ΠΕΡ πεισμενον,. ᾿ἀκούσαντα οὖν αὐτῶν ἕφη Ἔρυξί- 
μαχον τὸν ᾿ἀκουμένου, ἾΤ καλῶς, φάναι, λέγετε. καὶ 

ὅτι ἑνὸς δέομαι ὑμῶν ἀκοῦσαι, πῶς ἔχει, πρὸς τὸ ἐῤ- 

ῥῶσϑαι πέγειν 4γ)γάϑων. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ᾽ αὖ- 
τὸν ἔρῥωμαι: “ρομαιον ἂν εἴη ἡμῖν, ἡ δ᾽ ὃς, ὡς ἔοι- 
"8, ἐμοί τε χαὶ ᾿᾿ριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ, καὶ τοῖσδε, 
δὺ ὑμεῖς οὗ δυνατώτατον πίνειν, νῦν ἀπειρήκωτε. ἧ- 

μεῖς μὲν 7ὰρ ἀεὺ ἀδύγατοι. “Σωκράτη δ᾽ ἑξαίρω τοῦ 
λόγου: ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα. ὥστ᾽ ἐξαρκέσει 
οἰὑτῷ ὁπότερ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν μοὶ δονεῖ οὐ- 

δεὺς τῶν παρόντων προϑύμως ἕ ἔχειν πρὸς τὸ πολὺν 
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᾽ ἜΝ ἘΥ ἊΝ πθδιο νι, ἐΐουῦ ἀκ ἈΠ ἢ 

πίνειν οἶνον, Ἰσως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ μεϑύσκεσθαι, 
-»ν ΕἘ ΕῚ .- ’ Σ Ὰ 5») 5 Π 9 Ἷ 

οἷόν ἐστι, τἀληθῆ λέγων, ἧττον ἃν εν ἀηδής. ἔἐμοι 

γὰρ δὴ τοῦτό γε οἶμαι κατάδηλον γεγονέναν ἐκ τῆς 
39 οἷ ε; τ -Ὁ 9 ’ «ε ΄ Χ ’ 

ἰατρικῆς, ὁτι χαλεπὸν τοῖς ἀνϑρώποις ἡ μέϑη ἐστι" 
4 “ , ΚΖ 

καὶ οὔτε αὐτὸς ἑκὼν εἶναι πόῤῥω ἐθελήσαιμι ἂν πι- 
ο ΕἸ Ἵ] Υ͂ 2) ΝΥ 

εἶν, οὔτε ἄλλω συμβουλεύσαιμι, ἀλλὼς τὲ καὶ κραι- 
»ἫἷὉὋὉ᾽ ; -“ 2 

παλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προτεραίας. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη φά- 
« Ρ̓ -.Ὁ ᾿ Υ͂ 2 

γαι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν Πυρινούσιον, ἐγὼγξ 
γι ὦ» Π 2] ἄς ΡΥᾺ ἧς δ ἝΝ Ἢ 

σοὶ εἴωϑα πείϑεσθαι, ἄλλως τε καὶ αἀττ αν πέξρὺ τᾶ- 

τρινῆς λέγῃς" νῦν δ᾽ αὖ βούλονται παὶ οὗ λοιποί. 
Ὁ 

-Ὁ ᾿ 

ταῦτα δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ διιὶὰ μέ- 

ϑης ποιήσασϑαι τὴν ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ 

οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδογήν. ᾿Επειδὴ τοίνυν, φάναι 
᾿Ὶ 

᾿ ! ! 

τὸν ᾿Πουξίμαχον, τοῦτο μὲν δέδοκται, πίνειν ὅσον 
ΒΡ) 

᾿ ᾿ ᾿ 

ἂν ἕκαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ 

μετὼ τοῦτο εἰσηγοῦμαι, τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν 
. 2 5 ωῳ ς -Ὁ 

αὐλητρίδα χαΐρειν ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ, ἢ, ἐάν γε 
Ὁ -- -Ὁ ᾽ ς - τ 

βούληται, ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον ἡμῶς δὲ’ διὰ λό- 
Α - 

3 ἶ 

γῶν ἀλλήλοις συνεῖναι ποτήμερον. καὶ δί᾽ οἵων λό- 

γων, εἰ βούλεσϑε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι. φάναι 

δὴ πάντας καὶ βούλεσθαι καὶ κελεύειν αὐτὸν εἰση- 

γεῖσϑαι. Εἰπεῖν οὖν τὸν “Βρυξίμαχον ὃτι, Ἢ μὲν 

μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὲ κατὰ τὴν Εὐριπίδου 1ῖ98- 
32 ᾿ 

λανίππην. οὔ γὰρ ἐμὸς ὁ μῦϑος, ἀλλὰ Φαίδρου 
- ι ΄ ΩΟ 

τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν. Φαῖδρος γὰρ ἑκάστοτε πρός 
3 ἀρ μά, ᾿ 3 ᾿ Χ 52, Ὁ} 

με ἀγανακτῶν λέγει, Οὐ δεινὸν, φησιν, ὦ ρυξιμα- 
-Ὁ ! Ὁ ἐς 

χε, ἄλλοις μέν τισι ϑεῶν ὕμνους καὶ παιῶνας εἴνοι 

ὑπὸ τῶν ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλυ- 

χούτῳ ὄντι καὶ τοσούτῳ ϑεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε το- 
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᾿ ; Ν 

σούτων γεγονότων ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν ἐγχώ- 
νἱ 3 ἢ ΕῚ μιον; εἰ δὲ βούλει αὖ σκέψασθαι τοὺς χρηστοὺς σο- 

, ξυ- Π Ἵ ΝΠ ΩΝ ΕἾ Π Φφιστας, ραχλεους μὲν καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλο- 
γαδ υγγράφειν, ὦ δ βέλτιστος Πποὐδ 7γαθην συγγράφειν, ὥσπὲρ ὃ βέλτιστος Πρόδικος. 

δου ᾿ ς 39 3 2) καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ ϑαυμαστόν" ἀλλ ἔγωγε ἢ- 
μ 

νὰ “ἡ δὴ τινὶ ἐγέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν ᾧ ἐγῆσαν 
4) 

, 5 ᾽ ἄλες ἔπαινον ϑαυμάσιον ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν. καὶ 
Ὧ) ἡ Ὁ , ’ ἀλλὰ συχνὼ τοιαῦτα ἴδοις ἂν ἐγκεκωμιασμένα. τὸ 
οὖν τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσασϑαι, 
ΡῊ ᾿ , 2 , ἢ 3 ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνϑρώπων τετολμηκέναι εἰς 

" « ͵ “- 2 ς ᾽ ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ᾿ οὕτως ἡμέ- 
ληταυ τοσοῦτος ϑεός" ταῦτα δή μοι δοκεῖ εὖ λέγειν 
πὴ τὸ ) ᾿ ΕῚ ) 9 ᾽ -ἢΣσο ε; ᾿ ηὶ 2» αἰθρος. ἐγὼ οὖν ἐπιϑυμῶ, ἅμα μὲν τούτῳ ἔρανον 
5 Ὁ 

[4] δ κι -» δἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσασϑαι, ἅμα δὲ ἐν τῷ παρόντι 
᾿ Ὁ ἽΝ ς΄. -Ὁ -ν "»Ὃ πρέπον μοὶ δοκεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς παροῦσι κοσμῆσαι 

᾿ Σὰν δῶ ς ΦτΩ - ἈΠ Ας, πῶ ᾿ Ἔν τς ὴν; τὸν ϑεόν. εἰ οὖν ξυνδοχεῖ καὶ ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν 
ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή. δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι ἕκα- 

΄“ » , 21 ν ΙῚ ν» στον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον ἔρωτος ἐπιδέξια ὡς 
»1 

27 - τῳ ἂν δύγηταν κάλλιστον. ἄρχειν δὲ Ψαῖδρον πρῶτον, -" ΕΣ, ᾿: 15, εἰ τ ἐπειδὴ καὶ πρῶτος κατάκειται, καὶ ἔστιν ἅμα πατὴρ 
; ΕΙΣ] ᾿ .-- τοῦ λύγου. Οὐδείς σοι, ὦ ᾿Βρυξίμαχε, φάναι τὸν 

' - 7 . 2} ΠῚ «Σωκριάτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἂν που ἐγὼ 
ΕῚ Τ «ι Σῳ, » ΕῚ Π }λ ι ἀποφησαιμε" ὃς οὐδὲν φημι ἀλλο ἐπίστασθϑαε ἢ τὺ 
3 ᾿ ἌΣ ᾿ ἑὰ Ἀ Ψ ’ 950. ἔρωτι, οὐτὲ που γάϑων χαὶ Παυσανίας, οὐδὲ 

«. 9 ᾽ τ΄ Ἄ , ΟΝ ἢ μὴ)» «Ἱριστοφάνης, ᾧ περὶ Ζιόνυσον καὶ ᾿“φροδίτην 
-. Ω' ει 3] Ἶ . δ Ἂ ξ΄ Σ «ι πάσα διατριβή" οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ, ὧν ἐγὼ 
“- γ " «ς -ὉΌ -" ὁρῶ. καίτοι οὐκ ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις 

κατακειμέγοις " ἀλλὰ ἐὰν οἵ πρόσϑεν ἱκανῶς καὶ κα- 
Ὁ ΩΣ ι 5 λῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέσει ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ ἀγαϑῇ κα- 
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ταρχέτω Φαῖδρος, καὶ ἐγκωμιαξ ἔτω τὸν Ἔρωτα. Ταὺ- 
τα δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυγέφασάν τὲ, καὶ 
ἐκέλευον ἅπερ ὁ “Σωχράτης. πάντων μὲν οὖν ὅσει 
ἕκαστος εἴπεν, οὔτε πάνυ ὃ “ριστόδημ μος ἐμέμνητο, 
οὔτ᾽ αὖ ἐγὼ δ ἐκεῖνος ξλεγὲ πάντα" ὃ δὲ μάλιστα 

χαὶ ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιομνημονεύτων εἶναι, τούτων ὕ- 
εἶν ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον. πρῶτον μὲν γὰρ, ὥσπερ 
λέγω, ἔφη ΞΕΝ νῦΝν ἀρξάμενον ἐνθένδε ποϑὲν, λέ- 
γξιν ὅτι μέγας ὅλος εἴη ὃ Ἔρως, καὶ ϑαυμαστὸς ἐγ 

ἀνϑρώποις τε καὶ ϑεοῖς, πολλαχῆ μὲν καὶ ἄλλῃ, οὐχ 
ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν. τὸ )7ὲὰρ ἐν τοὺς πρεσβυ- 
τάτοις εἶναν τῶν ϑεῶν, τίμιον, ἢ δ᾽ θςς τεκμήριον δὲ 
τούτου" γονεῖς γὰρ Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν, οὔτε λέγον- 

ται ὑπ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου, οὔτε ποιητοῦ. ἀλλ 

“Ἡσίοδος πρῶτον μὲν χάος γένέσϑαι φησὶν, ---- αὖ- 
τὰρ ἔπειτα 1 αὐ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς 
αἰεί. Ἢ δ᾽ Ἔρος. φησὶ μετὰ τὸ χάος δύω τούτω γε- 

γέσθϑαι, γὴν τε καὶ Ἔρωτα. Παρμενέδης δὲ τὴν γέ- 
γεσιν λέγει, Πρώτιστον μὲν Ἔρωτα ϑεῶν μητέσατο 
πάντων. Ἡσιόδῳ δὲ καὶ ᾿Ακουσίλεως ὁμολογεῖ. οὕ- 
τῶ πολλαχόϑεν ὁμολογεῖται ὃ Ἔρως ὃν τοῖς πρεσβυ- 
τάτοις εἶναι. πρεσβύτατος δὲ ὧν, μεγίστων ἀγαϑῶν 
ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν 0, τι {8}: 

ζόν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι, ἢ ἐραστὴς χρηςὸς, 
καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνϑρώποις ἡγεῖσθαι 
“παγτὸς τοῦ βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦ- 
το οὔτε συγγένεια οἵατε ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς, οὔτε 
τιμαὶ, οὔτε πλοῦτος, οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν, ὡς ἔρως. λέγω 
δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, 



6: ΒΊΎΛΑῪ ΟΝΙΒ 68.».17.9.8.Ὁ ὃς ὑμ᾽:- 

« 
ΠΕ ΎΎΩΣ ᾿- “ 

ἐπὸ δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν. οὐ γάρ ἐστιν ἄνευ 
. 

τούτων οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην μεγάλα καὶ καλὰ 
ἰ᾿ 

᾿ 
᾿ 

Ὧ ᾧ ἿΞ γῳω 9 Ἂ [γ)] ΑἹ ᾿ 32!) ὃ τ ἶ 

εργα ξ εργοῖςδσ ὑ, φημυ τοὐγῦὺν ἐγῶ, ἀν θὰ οστις 

ἐρᾷ, εἴτι αἰσχρὸν ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο, ἢ πά- 
σχων ὑπό του δὲ ἀνανδρίαν, μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ᾽ 
ἂν ὑπὸ πατρὸς ὑφϑέντα οὕτως ἀλγῆσαι, οὔτε ὑπὸ 
ἑταίρων, οἵτε ὕπ᾽ ἄλλου οὐδενὸς, ὡς ὑπὸ παιδιῶν. 

ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν, ὃτι δια- 
φερόντως τοὺς ἐραστιὶς αἰοχύνεται, ὅταν ὀφϑῇ ἐν 
αἰοχοῷ τινι ὦν. εἰ οὖν μηχανὴ τις γένοιτο ὥστε πό- 
λιν γενέσϑαι ἢ στρατόπεδον ἐραστῶν τὸ καὶ παιδὲ- 

κῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ἕξαυ- 
τῶν, ἢ ἀπεχόμενοι πάντων τῶν οἰοχρῶν, καὶ φιλο- 
τιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους. καὶ μαχόμενοἑ » ἂν» οἵ 

τοιοῦτοι μετ ἀλλήλων νικῷεν ὃν, ὀλίγοι ἐ ὄντες, ὥ: 

ἔπος εἰτεεῖν, πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ 

παιδικῶν ὀφϑῆναι ἢ λιπὼν τάξιν, ἢ ὕπλα ἄποβα- 
λὼν, ἧττον» ἂν δήπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἀλ- 
λων, καὶ πρὸ τούτου τεϑγάναν ἂν πολλάκις ἕλοιτο" 

καὶ μὴν ἐβιννθν δὲν γὲ τὰ παιδικο, ἢ μὴ βοηθῆσαι 
κινδυνεύοντι. οὐδεὶς οὕτω κακὸς ὄγτινα οὐκ ἂν αὖ- 
τὸς ὁ Ἔρως ἔνϑεον ποιήσειξ πρὸς ἀρετὴν" ὥστε ὅ- 
μοιον εἶναν τῷ ἀρίστῳ φύσει. καὶ ἀτεχνῶς, ὃ ἕφη 
τ ᾿ ) ων Σ᾽ Ὑ “-“ ἘῸΝ 4 
Ὅμηρος, μένος ἐμπγεῦσαν ἔνεοις τὰν ἡρώων τὸν ϑε- 

ὁν, τοῦτο ὃ Ἔρως τοῖς ἐρῶσι παρέχεν γιγνόμενον παρ᾽ 
αὑτοῦ. καὶ μὴν ὑπεραποϑνγήσκειν γε μόνοι ἐϑέλου- 
σι» οἵ ἐρῶντες, οὗ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖ- 

κες, τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου ϑυγάτηρ Ἄλκηστις ἱκα- 
γὴν μαρτυρίαν παρέχεται, ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου, εἰς 

φ 
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Ο)γ-ὶ ᾿ ΦΘ Ἷ 5 τοὺς Ἕλληνας ἐθελήσασα μόνη ὑπὲρ τοῦ αὑτῆς ἂν- 
Υ - , 95ὃϑ»ϑ τ». 

δρὸς ἀποθανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός τε καὶ μητρός" 
« ) ω-Ὁ -" 

οὖς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ, διὰ τὸν 
» ο 5 ὃ Ὁ 2 « 5 Υ 3, - 

ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαν αὐτοὺς ἀλλοτρέους ὄντας τῷ 
υἱεῖ, καὶ ὀνόματι μόνον προσήκοντας. καὶ τοῦτ᾽ ἐρ- 

[4] ῇ 

γασαμέγη τὸ ἔργον, οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασϑαι 
Ψ 7 ἊΝ Υ ΝῚ Π Ἃ - ω - 

οὐ μόνον ἀνϑρώποις ἀλλὰ καὶ ϑεοῖς, ὥστε πολλῶν 
πολλὰ καὶ καλὰ εἰργασμένων, εὐαριϑμήτοις δὴ τισιν 
ΒΩ] Ὁ Π ες Ἃ Σ ς δ᾿ »ο»ὋἙ - Υ͂ 

ἔδοσαν τοῦτο γέρας οὗ ϑεοὶ, ἐξ ἀδου ἀνεῖναι πάλιν 
τὴν ψυχὴν" ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν, ἀγασϑέν- 

ῳ , -“, - , 

τὲς τῷ ἔργῳ. οὕτω καὶ ϑεοὺὶ τὴν περὶ τὸν ἔρωτα 
δήν τε καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. Ὄρφέα δὲ σπουδὴν τε καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. ᾿Ορφέα δὲ 

Π 5,» 3 »“ὝὟ΄ 9 , Γ΄ “, [ ὦ 

τὸν Οἰάγρου ἀτελὴ ἀπέπεμψαν ἐξ αδου, φάσμα δεί- 
-“ο Ὁ ΕΝ ἄς δι ἕ τ 3 

ξαντες τῆς γυναικὸς ἐρ᾽ ἣν ἑκὼν κεν, αὐτὴν δὲ οὐ 
. ῳ 

δόντες" ὅτι μαλϑαπέζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὧν κιϑαρῳ- 
δὸς, καὶ οὐ τολμᾷν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν, 
[4 2) 2 "Ἢ “- ἍΣ 5 [ 

ὠσπὲρ Ἄλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθϑαι ζῶν εἰσιέναι 
3 ο; Υ ᾿ ων ’ Φ ἢ, Στ Ἑ 

εἰς ἄδου. τοιγάρτον διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπόϑε- 
9 2 

σαν, καὶ ἐποίησαν τὸν ϑάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναι- 
- ᾽ 3 γ) ' 2 Ρ Υ »"-Ὁ ’ 

κῶν γενέσθαι. οὐχ ὡσπὲρ Αχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος 
υἱὸν ἐτίμησαν, καὶ εἰς μακάρων νήσους ἀπέπεμψαν, 

᾿ --Ὁ ᾿ 3 - 

ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρὸς ὡς ἀποθαγοῖτο ἂ- 
ἢ ῳ ᾿ ᾿ δὲ Ὁ- 5) 3.» ποκτείνας Πχτορα, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο, οἵχαδ᾽ ἐλ- 

ϑὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἑλέσθαι, βοηϑή- 
ἃ Ὁ 5 

σας τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ τιμωρήσας, οὔ μόνον 
ε ῳ 3 . τι 5 ο“Ὁ Υ 

ὑπεραποϑανεὶν ἀλλὰ καὶ ἐπαποϑαγεῖν τετελευτηκό- 

τι. ὅϑεν δὴ καὶ ὑπεραγασϑέντες οἵ ϑεοὶ διαφερό»- 
" ῳ τως αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολ- 

. 3 Ὁ .3 ᾿ 

λοῦ ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ, φάσκων .“4χιλ- 

Ν 



᾿ 
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λέα Πατρόκλου ἐρᾷν, ὃς ἣν καλλίων οὗ μόνον 17α- 
τρύκλου, ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων, καὶ ἔτι 
ἀγένειος" ἕπειτα γεώτερος πολὺ, ὥς φησιν Ὅμηρος. 
ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι ββίμσκα μὲν ταύτην τὴν ἀρετὴν οἵ 
ϑεοὶ τιμῶσι τὴν περὶ τὸν ἔρωτα. μᾶλλον μέντθᾷ 
ϑαυμάζουσι καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῖσιν ὅταν ὃ 
ἑρώμεγος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ, ἢ ὅταν ὃ ἐαμιὴν τιὶ 
παιδικά. ϑειύτερον γὼρ ἐῤδιστης σαιδικῶν: ἔνϑεος 
γάρ ἐστι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν -ἀχιλλέα τῆς ὐφον 
δὸς μᾶλλον ἐξέμηθψν εἰς μακάρων νήσους ἀποπὲμ- 
ψαντες. οὕτω δὴ καὶ ἕγωγξ φημὲ ἄρωτα ϑεῶν πρες- 
βύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον εἶναι εἰς 
ὄρεξτῶι, καὶ εὐδαιμονίας "τῆσιν ἀνθρώποις, καὺ ζῶσε 
καὶ τελευτήσασι. Φαῖδρον μὲν τοιοῦτόν τινὰ λόγον 
ἕφη εἰπεῖν" μετὶὰ δὲ Φαΐδοον, ἄλλους τινὰς εἰναι, 
ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνευεν" οὕς ᾿γαρξ ον; τὸν 71αυ- 
σαγόου. λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὐτὸν ὅτι, Οὐ κα- 
λῶς μοι δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, προβεβλῆσθαι ἡμῖν ὃ λό- 
)ος, τὸ ἁπλῶς οὕτω παρῇ γγέλθαι ἐγκωμιάξειν Ἴρω- 
τα. εἰ μὲν γὰρ εἷς ἢ» ὁ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε. γὺν 
δὲ οὐ γὰρ ἐστιν εἷς. μὴ ὄντος δὲ ἑγὸς, ὀρϑότερόν 
ἐστι πρότερον προῤῥηϑῆναν, ὅποϊον δεῖ ἐπαινεῖν. 
ἐγὼ οὖν πειροζομί τοῦτο ἐπανορϑώσασϑαι. πρὸ 
τον μὲν Ἔρωτα φράσαι, ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτα ἐ- 
ποίύνέσαι ἀξίως τοῦ ϑεοῦ. πάντες γὰρ ἴσμεν ὅτι οὐκ 
ἔστιν ἄνευ Ζίρωτος Ἀφροδίτη" ταύτης δὲ μιᾶς μὲν 
οὔσης, εἷς ἂν ἡ» “βρως" ἐπεὶ δὲ δύο ἑστὸν, δύο ἀνά- 
7κη καὶ Ἔρωτς εἶναι. πῶς δ᾽ οὐ δύο τὰ ϑεώ; ἡ μὲν 
γέπου, πρεσβυτέρα, καὶ ἀμήτωρ, Οὐρανοῦ ϑυγά- 
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[1 . ΕῚ Ρ Ε Π ε ᾿ )0, ἣν δὴ καὶ οὐρανίαν ἐπονομάζομεν" ἡ δὲ νεω- 
ει ᾿ ὦ 

ἐρα, Διὸς καὶ Ζιώνης, ἣν δὴ πάνδημον καλοῦμεν. 
ΡΨ ι ΒΩ . --τ-ς Π 

ἀναγκαῖον δὴ καὶ βρωτα, τὸν μὲν τῇ ἑτέρῳ συνερ- 
ὃν, πάνδημον. ὀρϑῶς καλεῖσθαι, τὸν δὲ, οὐράνιον. 

ἐπαινεῖν μὲν οὖν δεῖ πάντας ϑεούς- ἃ δ᾽ οὖν ἑκά- 

τερος εἴληχε πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα γερ πρᾶξις ὧδ᾽ 

ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαντῆς πραττομένη, οὔτε καλὴ, οἴτε 
5 - [4] οω - δ ) ᾿ , 

αἰσχρά. οἷον, ὃ γῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, 1) πίνειν, ἢ ἀ- 
δεῖν, ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι τούτων αὐτὸ καϑ' αὖ- 

τ χλὸ δὲ ᾿ χλλ ὃν - σ' ἈΠ ὅτι ἣν πὶ χγϑῇ 

τὸ καλὸν οὐδὲν" ἀλλ΄ ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχϑῆ, 

τοιοῦτον ἀπέβη. καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ 
Ὁ τ Α “- ᾿ 7 “ 

ὀρϑῶς, καλὸν γίγνεται" μὴ ὀρϑῶς δὲ, αἰσχρόν. οὔ- 
| ᾿ Σ ΩΝ γν 3 - , 

τῶ δὴ καὶ τὸ ἐρᾷν, καὶ ὁ΄ἔρως, οὗ πᾶς ἐστι καλὸς, 

οὐδὲ ἄξιος ἐγκομεάξ Ἔσϑαι, ἀλλ᾽ ὃ καλῶς προτρέπων 

ἐρᾷν. ὃ μὲν οὖν τῆς πανδήμου Ἀφροδίτης, ὡς ἄλη- 

ἰδὲ πουδημος ἔστι » χαὶ ἐξεργάζεται ὦ ὅ, τι ἂν τύχη" 

καὶ οὗτός ἐστιν ὃν οἵ φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων ἐρῶσιν. 
ἐρῶσι δὲ οἵ τοιοῦτοι, πρῶτον μὲν οὐχ ἧττον γυγναι- 

κῶν ἢ παίδων" ἔπειτα, ὧν καὶ ἐρῶσι, τῶν σωμάτων 
μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν" ἔπειτα ὡς ἂν δύνωνται ἄνοη- 

τοτάτων" πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον βλέποντες, 
Φ -Ὁ ᾿ - “- ΩΣ ͵ ε; 9. δ ΠΝ με [ 

ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς, ἢ μὴ. οϑεν δὴ ξυμβαΐνει 

αὐτοῖς ὃ, τι ὧν τύχωσι, τοῦτο πράττειν, ὁμοίως μὲν 
- ᾿ [ω ’ ᾿ 3 Ρ 7 ᾿ Ἂς 

ἀγαϑὸν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ 
ῳ .-» ’ Ρ Λλ}λ8Ρ »σ .- ᾿ ᾿ 

τῆς ϑεοὺῦ νεωτέρας τε οἱσης πολὺ ἢ τῆς ἑἕταρας, καὶ 
- 7 Ὶ ἔ Φ, ἀν 

μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ ϑήλεος καὶ ἀῤρόενος" ὅ 
οὖ 3 [ “Ὁ ι 

δὲ, τῆς ὙΠΝΟ ΕΟ ἩΡΩΣΟΥ ΔΕ; οὐ μετεχούσης ϑὴ- 
λεος, ἀλλ ἄῤῥενος μόνον " καὶ ἔστιν οὗτος ὃ τῶν παί- 

δων ὃ ἔρως" ἕπειτο, πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρου. 



222 ῬΙΑΤΟΝΙΒ δοριιβλιαῖν, 

ὅϑεν δὴ ἐπὶ τὸ ἄῤῥεν τρέπονται οἵ ἐκ τούτου ἔρωτος 
ἔπιπγοι, τὸ φύσει Ἑῤδωμεγέστερον καὶ γοῦν μᾶλλον 
ἔχον ἀγαπῶντες. καὶ τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 
παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς ὑπὸ τούτου τοῦ ἔρωτος 
Ἂ : τ ΤΣ : δι ιν ὦ 
ὡρμημένους. οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ ἐπειδὰν ἡ- 
δη ἄρχωνταν γοῦν ἴσχειν. τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ γε- 
φειάσκειν. παρεσκευασμένοι γὰρ, οἶμαι, εἰσὲν οἵ ἐν- 
τεῦϑεν ἀρχύμενοι ἐρᾷν, ὡς τὸν βίον ἅπαντα ξυνεσό- 
μενοι, καὶ κοινῇ συμβιωσόμενοι" ἀλλ᾽ οὐκ, ἐξαπα- 
τήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες, ὡς νέον καταγελά- 
σαντες, οἰχήσεσθαι ἐπ ἄλλον ἀποτρέχοντες. χρὴν δὲ 
καὶ γόμον εἶναι, μὴ ἐρᾷν παίδων, ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον 
πολλὴ σπουδὴ ἀνηλίσκετο. τὸ γὰρ τῶν παΐδων τέ- 
λος ἄδηλον οἱ τελευτᾷ κακίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε 
στέρν καὶ σώματος. οἵ μὲν οὖν ἀγαϑοὶ τὸν γόμον 
τοῦτον αὑτοὶ αὑτοῖς ἑκόντες τίϑενται" χρὴ δὲ καὶ 
τούτους τοὺς πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκάζειν 
τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλευϑέρων γυναικῶν 
προσαναγκάζομεν αὐτοὺς καϑόσον δυνάμεϑα μὴ ἐ- 
ρᾶν. οὗτοι γὰρ εἰσὶν οἵ καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες, 
[9] ἣ [.] ’ ΠΣ » ῃ γ 2 

στ τινὰ τολμὰν λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐραα. 
»"ὖὕ , τ 5 Υ 5) [ Ὁ ὦ 

σταῖς. λέγουσι δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, δρῶνγ- 
3 ΠΥ] ΑῚ . ἢ 3 τὸς αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν. ἐπεὶ οὐ δήπου 

κοσμέωρ τὲ καὶ γομίμως ὁτιοῦν πρᾶγμα. πραττόμετῃ 

γῸΨ», ψόγον ἂν δικαίως φέροι. καὶ δὴ καὶ ὃ περὶ τὸν 

ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσν νοῆσαι ὁᾷ- 

διος" ἁπλῶς γὰρ ὥρισται" ὃ δ᾽ ἐνθάδε καὶ ὃ ἐν “1α- 
κεδαίμονι, γποικίλο. ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν Βοιὼ- 
τοῖς, καὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς γενομοϑέτηται 

ΞΕ 
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καλὸν τὸ χαρίξεσϑαι ἐρασταῖς" καὶ οὐκ ἂν τις εἴπου 
οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρόν: (ἵνα, οἶμαι, μὴ 
πράγματ' ἔχωσι, λόγῳ πειρώμενοι πείϑειν τοὺς γνέ- 
ους, ἅτε ἀδύνατοι λέγει») τῆς δὲ Τωνίας καὶ ἄλλοϑι 

πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις 
οἰκοῦσι. τοῖς γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννέδας 

αἰσχρὸν τοῦτό 78» καὶ ἢ γ8 φιλοσοφία καὶ ἦ φιλο- 
γυμναστία. οὐ γὰρ, οἶμαι, συμφέρει τοῖς ἄρχουσι 
φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὔ- 
δὲ φιλίας ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας" ὦ δὴ μάλιστα φι- 
λεὲὺ τά τε ἄλλα πάντα καὶ ὃ ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ δὲ 
τοῦτο ἔμαϑον καὶ οὗ ἐνθάδε τύραννοι. ὅ γὰρ “ρι- 
στογεί τογος ἔρως καὶ Πρμοδίου φιλία βέβαιος 7νο- 
μένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως, οὐ μὲν 

αἰσχρὸν ἐτέϑη χαρίξεσϑαι βρμυτοῖρ, κακχέᾳ τῶν ὃὲε- 
μένὼν κεῖται" τῶν μὲν ἀρχόντων πλεονεξίᾳ , τῶν δὲ 
ἀρχομένων ἀνανδρίᾳ .« οὗ δὲ καλὸν ἁπλῶς ἐνομίσϑη, 

διὰ τὴν τῶν ϑεμένων τῆς ψυχῆς ἀργίαν. ἐνθάδε δὲ 
πολὺ τούτων κάλλιον γενομοϑέτηται " καὶ, ὅπερ εἶς 
πον, οὐ. ὁάδιον κατανοῆσαι. ἐνθυμηϑέντι γὰρ, ὅτε 
λέγεταν, κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾷν τοῦ λάϑρα, καὶ 
μάλ στὰ τὼν γον βτσων καὶ ἀρίστων, καὶ ἂν αἷ- 
σχίους ἄλλων ὦσι" καὶ ὅτι αὖ ἡ παρακέλευσις τῷ ἐ- 

ρῶντι παρὰ πάντων ϑαυμαστὴ, οὐχ ὡς τι αἰσχρὸν 
ποιοῦντι" καὶ ἑλόντι τε, καλὸν δοκεῖ εἶναι, καὶ μὴ 
ἑλόντι αἱσχούν" καὶ πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν, ἐξου- 
σίαν ὃ νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ, ϑαυμαστὼ ἔργα ἐρ- 
γαξομένῳ ἐπαινεῖσϑαι" δ᾽ εἴτις τολμῴη ποιεῖν, ἀλλ 

ὁτιοῦν διώκων καὶ βουλόμενος διαπράξασϑαι πλὴν 



πὸ σώρ, Φε 

224, ῬΤΑΤΟΝΙΒ Ρ.185.ν.}.ε.ἃ, 

- ᾿ ι , ἂν. ὧν δ 75... ἡ ᾿ 
τοῦτο, φιλοσοφίας τὰ μέγιστα καρποὺτ ἂν ὀνείδη. 

ϑ νὰ ᾿ Φτν νι " β λό ὃ» γ , » -Ὁ 2Ὰ εὐ γὰρ ἢ χρήματα βουλόμενος παρὰ του λαβεῖν, ἢ 
λον ὙπλΌΘὴΝ τ 2 ᾿ ΔΜ )λὴ δὺ» 9.41 - τ', 
ἀρχὴν ἄρξαι, ἢ τιν ἄλλην δύναμιν ἐθέλει ποιεῖν, οἵά 
πὲρ οἵ ἐρασταὶ πρὸς τὰ παιδικὰ, ἱκετείας τε καὶ ἀγ- 

ΒῚ φῳ ο 

τιβολήσεις ἐν ταῖς δεήσεσι ποιούμενοι, καὶ ὀρχους 
3 ’ Ἁ " ΝΥ δον ᾿ 
ὀμνύντες, καὶ κοιμήσεις ἐπὶ ϑύραις, καὶ ἐθελοντὰς 

ν᾽ , 2 ) Ὡ 2 

δουλείας δουλεύειν, οἵας οὐδ᾽ ἂν δοῦλος οὐδεὶς, ἐμ- 
Ἂ" 2 οι ι -ὉᾺω 

ποδίζοιτο ἂν μὴ πράττειν οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ ὑπὸ 
φίλων καὶ ὑπὸ ἐγθρῶν, τῶν μὲν, ὀνειδιζόντων κολα- 
κείας καὶ ἀνελευϑερίας, τῶν δὲ νουϑετούντων, καὶ 

5 : 39. »ὃ-ο»ν - 2 » 

αὐοχυνομένων ὑπὲρ αὐτῶν" τῷ δ᾽ ἐρῶντι ταῦτα πάν- 
τα ποιοῦντι χάρις ἕπεστι, καὶ δέδοται ὑπὸ τοῦ νό- 

2} 32 - 

μου, ἄνευ ὀνείδους πράττειν, ὡς πάγκαλόν τι πρᾶ- 
’ Ὰ ᾿ 

γμα διαπραττομένῳ. ὃ δὲ δεινότατον, ὥς γε λέγουσιν 
ς [“] 9 Υ͂ 

οὗ πολλοὶ, οτὺὸ καὶ ὀμνὺντι μόνῳ συγγνώμη παρὰ 
-Ὡ -- πὶ 5 2 

ϑεῶν ἐχβάντι τῶν ὁρκων. ἀφροδίσιον γὰρ ὅρκον οὔ 
5 ῳ ε ) 

φασιν εἶναι. οὕτω καὶ οἱ ϑεοὶ καὶ οἵ ἄνθρωποι 
ςπιῦσαν ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, ὡς ὃ γόμος͵ 

4 

φησὶν ὃ ἐνθάδε. ταὑτῃ μὲν οὖν οἰηϑείη ἄν τις οὐ ται 
καλὸν γομίζεσθαιν ἐν τῆδε τῇ πόλει καὶ τὸ ἐρᾷν 
καὶ τὸ φίλους γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν 

δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἵ πατέρες τοῖς ἐρὼ- 
μένοις, μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, καὶ τῷ 
παϊδογωγῷ ταῦτα προστετιγμένα ἢ, ἡλικιῶτοι ν δὲ 
καὶ ἕτερυι ὀνειδίζωσεν, ἐάν τι δρῶσι τοιοῦτο γιγνό- 
μενον, καὶ τοὺς ὀνειδίζοντας αὖ οἵ πρεσβύτεροι μὴ 
διακωλύωσι, μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὖν ὀρϑῶς λέγον- 
τας" εἰς δὴ ταῦτά τις αὖ βλέψας, ἡγήσαιτ' ἂν πά- 

λὶν αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον ἐνθάδε νομίζεσθαι. τὸ 

- 



δύνα λιν, ᾿ς ΘΟΟΝΨΙΨΙΥΜ. 25 
ωι 

᾿ Ξ ὃὅς»» 3 ς - ᾽ - Ξ5 
δὲ, οἶμαι, ὧδ᾽ ἔχει" οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν οπερ εξ 
ὌΝ ως, κι απο γ, ᾿ τι Φι ὼὴ ΕΝ 2 
ἀρχῆς ἐλέχϑη οὔτε καλὸν εἰναν αὐτὸ καϑ' αὐτὸ, οὔὅ- 

τὲ αἰσχρόν" ἀλλὰ καλῶς μὲν πραττόμενον, καλόν". 

αἰσχρῶς δὲ, αἰσχρόν. αἰσχρὸν μὲν οὖν ἐστι πονηρῷ 
τε καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι" καλὸν δὲ, χρηστῷ τε καὶ 

καλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἔστιν ἐκεῖνος ὃ ἐραστὴς ὅ πάνδητ 
μος, ὃ τοῦ σώματος μᾶλλον ἐρῶν ἢ τῆς ψυχῆς. καὶ 

͵)γὰρ οὐδὲ μόνιμός ἐστιν, ἅτε οὐδὲ μονίμου ἐρῶν πρά- 

γματος. ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος ἄνϑει λήγοντι, οὗ“ 
πδρ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος, πολλοὺς λόγους καὶ 
ὑποσχέσεις κοταισχύνας. ὃ δὲ τοῦ ἔϑους χρηστοῦ 
ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, ἅτε μονίμῳ συντακπείς. 
τούτους δὴ βούλεται ὃ ἡμέτερος νόμος εὖ καὶ καλῶς 
βασανίζειν" καὶ τοῖς μὲν χαρίσασϑαι, τοὺς δὲ δια- 

φεύγειν. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώκειν παραχελεύ- 
δεται, τοῖς δὲ φεύγειν: ἀγωνοϑετῶν καὶ βασανίζων 
ποτέρων ποτὲ ἐστιν ὃ ἐρῶν, καὶ ποτέρων ὃ ἐρώμενος. 
οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας, πρῶτον μὲν τὸ ἀλέ- 

σκεσϑαι ταχὺ, αἰσχρὸν γενύμισται" (ἵνα χρόνος ἐγ- 
γένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ καλῶς βασανίζειν) 
ἔπειτα τὸ ὑπὸ γρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνά- 
μεὼν ἁλῶναι, αἰσχρὸν, ἐάν τε κακῶς πάσχων τιτήξη, 
καὶ μὴ καρτερήσῃ, ἂν τ᾽ εὐεργετούμενος εἰς γρήματα 
ἢ εἰς διαπράξεις πολιτικὲς. μὴ καταφρονήσῃ. οὐδὲν 
780. δοκεῖ τούτων οἴτε βὲ βαιον οὔτε μνημον εἶγαι, 

χωρὶς τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ἀπ᾿ αὐτῶν γενναίαν φι- 
λίαν. μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ "νόμῳ ὅδὸς, εἶ 
μέλλει καλῶς χοριίαθαι ἐραστῇ παιδικά. ἔστι γεὲρ 
ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἣν, δουλεύειν 

Ῥχατυ ΤΟΥ͂Ι.. Ρ 
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᾽ ς .ἷ 

ἐθέλοντα ἡντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς, μὴ κολακείαν 
- Ὁ τ ο ᾿ Ἁ ". γ 

εἶναι, μὴ δὲ ἐπονείδιστον. οὕτω δὴ καὶ ἀλλὴ μέα μό- 
Ἂ 2 

γη δουλεία ἑκούσιος λείπεταν οὐκ ἐπογείδιστος. αὖ- 
ὍΣ Ἢ ς ΝΥ ᾿ ΒῚ ὍΝ. ᾿ ὶ Γ ΄ ΔΝ νι ες 

τὴ δὲ ἐστιν ἡ περὶ τὴν ἀρετήν. νενόμισται γερ δὴ ἡ- 
-Ὁ ) : ! ι ᾿ ῇ ΕΣ 

μῆν, ἐάν τις ἐϑέλῃ τινὰ ϑεραπεύειν, ἡγούμενος δὲ 
ἐκεῖνον ἀμείνων ἔσεσϑαι ἢ κατιὶὰ σοφίαν τινὰ ἢ κατὰ 
3] ς » ΄ ΕΣ - “ Ἄοδιν, δῇ ᾿ 
ἀλλο ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐθελοδουλεία 

32 γ τὸ Ἢ Ἐτὸ . 

οὐκ αἰσχοὺ εἶναι, οὐδὲ κολακεία, δεῖ δὴ τὼ γόμω 
Ὁ 5 2 

τούτω συμβαλεῖν εἰς ταὐτὸ, τόν τε περὶ τὴν παιδε- 
ραστίαν, καὶ τὸν περὶ τὴν φιλοσοφίαν τὲ καὶ τὴν 
3). ὃ Γ 5 ᾽η ο΄ὦἫ Υ Υ 

ἄλλην ἀρετὴν" εἰ μέλλει ξυμβῆναι καλὸν γενέσθαι 
ω ; ’ με « 2 5 

τῷ ἐραστῇ παιδικὰ χαρίσασθαι. ὁταν γὰρ εἰς τὸ αὖ- 
5»; ΟῚ Ὶ 2» «ς 

τὸ ἔλθωσιν ἐραστῆς τε καὶ παιδικὰ, νόμον ἔχων δκά- 
, ΩΣ ἢ -“Σ“7ὦ Ὁ 

τερος, ὁ μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὅτι- 
.ο- νι »΄᾿ Ὁ ωο οὖν, δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὃ δὲ, τῷ ποιοῦντι αὐτὸν 

2) ο 

σοφόν τε καὶ ἀγαϑὸν, δικαίως ἂν ὅτιοῦν ἂν ὑὕπουρ- 
γεῖν" καὶ ὃ μὲν, δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ τὴν ἀλ- 
λην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, ὃ δὲ, δεόμενος εἰς παίδευ- 

δ πὸ νΝ ἢ - ᾿ 
σιν καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν κτᾶσθαι" τότε δὴ τούτων 

32 “- Ὁ ᾿Ὶ 

ξυνιόντων εἰς ταὐτὸν τῶν νόμων, μοναχοῦ ἐνταῦϑα 
ξυμπίπτει τὸ καλὸν εἶναν παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσου 

͵ ᾿ ν 3 Ὁ 2 2 

σϑαι, ἀλλοϑι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὲ τούτῳ καὶ ἐξαπατη- 
ο 7 ᾿ ) Π “οὥΣ,χἽ » "ἋὉ Ἂ 

ϑῆναν οὐδὲν αἰσχρόν: ἐπὶ δὲ τοῖς ἀλλοις πᾶσι καὶ 
᾿ ᾿ 2 . ἐξαπτατωμένῳ αἰσχύνην φέρεν καὶ μή. εἰ γάρ τις ἐρα- 

στῇ, ὡς πλουσίῳ, πλούτου ἕνεκα χαρισάμενος ἐξα- 
πατηϑείη, καὶ μὴ λάβοι γοήματα, ἀνυφανέντος τοῦ 

"Ὁ " 3 ᾿ τ΄ -Ο . φΦ 

ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν ἡττον αἰσχρόν, δοκεῖ γὺρ ὃ 

τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων 
ς ὃ. ἣν ς - Ὁ ωὩ Υ 9 ὶ ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ: τοῦτο δὲ οὐ καλό», 
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; ᾿ ΡΜ ; Γ Ὁ" 2 δ ϑ - 
κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον κὰν εἴτις ὡς ἀγαϑῷ χαρι- 

2 Α 

σάμενος, καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φι- 

λίαν ἐραστοῦ, ἐξαπατηϑείη, ἀναφανέντος ἐκείνου κα- 
τ Ἁ 2 ’ ἀκ 5 Ν ει - ὁὋ 9 Π 

κοῦ, καὶ οὐ κεκτημένου ἀρετὴν, ὁμῶς καλὴ ἡ ἀπά- 
-Ὁ ᾿ 3 Χ τ ι 32 ἘΝ π 

τη. δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ καϑ' αὑτὸν δεδηλω- 
Π ε “« ι [ ᾿ 

πέναν ὃτι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων γενέσθαι 
πᾶν ἂν παντὲ προϑυμηϑείη" τοῦτο δὲ αὖ πάντων 

η5 . ω ᾽ 9 ὡς 9 εἹ ἡ 

κάλλιστον. οὕτω πάντως γε καλὸν ἀρετῆς γ ἕνεκα χὰ 
7 ς ᾽ . ς Ὁ 39 ’ -Ὁ- 2» 

θίζεσϑαι. οὐτὸς ἔστιν ὃ τῆς υρονγιὰς ϑεοῦ ἔἕρῶς, 
Ν Ξ' πὶ Ἃ -Ἵω ΧΝ , 4.5 ᾿ 

καὶ οὐράνιος, καὶ πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλει καὶ ἐδιώ- 

ταις" πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς 
ϑ Ἁ “Ὁ 3 - 

ἀρετὴν τόν τὸ ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ, καὶ τὸν ἐρώμε- 
ίῳ 3 εἐ' »“ο ς -Ὁ 

γον" οὗ δ᾽ ἕτεροι πάντες, τῆς ἑτέρας, τῆς πανδήμου. 
Ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ ἱπαραχρῆμα, ὦ Φαῖδρε, 

Ἀ 27κ» “ ἕ γ ᾿ περὶ ἔρωτος συμβάλλομαι. Παυσανέου δὲ παυσα- 
μένου (διδάσκουσι γάρ μὲ ἴσα λέγειν οὑτωσὶ οὗ σο- 

ΕῪ 2» 6.3 Υ -»ο᾿ " 2 τοι , 

φοὶ) ἔφη ὁ Αριστόδημος δεῖν μὲν ᾿Αριστοφάγην λὲ: 
-ο. . 3 -ν ᾿ "ἘΣ 

γειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινα ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπό 
2) Ὁ τ 

τίνος ἄλλου λύγγα ἐπιπεπτωκυΐαν" καὶ οὐχ οἷόν τε 
κτὰ ϑη.9 οὖ 9 ᾿ 9 εἶναι λέγειν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτὸν, (ἐγγυτάτω γὰρ αὖ- 

- 3 ν ΤΥΡΝ ὦ - ΕἸ ΕῚΕΣ: 
τοῦ τὸν τατρὸν “Βρυξίμαχον κατακεῖσθαι) Ὁ ᾿Ἔρυ- 

“Ἢ ω -ο-Ὁ " 
ξίμαχε, δόέκαιος εἰ ἢ παῦσαΐ με τῆς λυγγὸς, 1) λέγειν 

- -Ὸὗ ΄ ΒλῚ 2 ι ᾿ ᾿ - 

ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσωμαι. Καὶ τὸν Ἔρυξί- 
2 »Ὗ 3 -Ὁ 4 

μαχον εἰπεῖν, Αλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα. ἐγὼ 
ν ᾿ - - " 5.ϑ., 

μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῷ μέρει" σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, 
ἐν τῷ ἐμῷ. ἐν ᾧ δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὺ ν μέν σοι ἐλ ᾧ ὃμῶ. " δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὰν μὲν σοι δϑέλῃ 
3 ν» . ἸΌΝ ’ ς ὍΣ 2 
ἀπνευστὺ ἔχοντι πολὺν χρόνον παύεσθαι ἡ λύγξ' εἰ 

4 εΙ ΕῚ 393. Ψ ͵ 

δὲ μὴ, ὕδατι ἀνακογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἀρὰ πάνυ ἰσχυ- 
ι 5 Δι .- 3 Α 

ρα ἐστιν, ἀναλαβὼν τι τοιοῦτο οἵω κινήσαις ἂν τὴν 

"} 
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ῥἶνα, πτάρε" καὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ ἢ δὶς, καὶ 
εὖ πάγυ ἰσχυρά ἐστι, παύσεται. Οὐκ ἂν φϑάνοις λὲ- 

γων, εἰπεῖν τὸν ᾿Ἰριστοφάνην" ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιή- 
σω, Εἰπεῖν δὴ τὸν ᾿Ερυξέμαχον, Ζοκεῖ τοίνυν μοὶ ἅ- 
γαγκαῖον εἶναν, ἐπειδὴ Παυσανίας δρμήσας ἐπὶ τὸν 
λόγον καλῶς, οὐχ ἱκανῶς ἀπετέλεσε, δεῖν ἐμὲ πειρῶ- 
σϑαι τέλος ἐπιϑεῖναν τῷ λόγῳ. τὸ μὲν γὰρ διπλοῦν 
εἶναι τὸν Ἔρωτα, δυκεῖ μον καλῶς διελέσθαι" ὅτι δὲ 
οὗ μόνον ἐστὶν ἐπὸὲ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
τοὺς καλοὺς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλλα πολλὰ, καὶ ἐν τοῖς 

ἄλλοις τοῖς τὲ σώμασιν τῶν πάντων ζώων, καὶ τοῖς ἐν 
τῇ γῇ φυομέγοις, καὶ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἐν πῶσι τοῖς 
οὖσι, καϑεωρακέναν μοὶ δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς, τῆς 
ἡμετέρας τέχνης" καὶ ὡς μέγας καὶ ϑαυμαστὸς, καὶ 

ἐπὶ πᾶν ὃ ϑεὸς τείνει, καὶ κατ᾽ ἀνθρώπινα καὶ κατὰ 
ϑεῖα πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς .λέ- 
γων, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. ἡ γὰρ φύσις 
τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει. τὸ 

γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμέ- 
ψὼς ἕτερόν τὲ καὶ ἀνόμοιόν ἐστι" τὸ δὲ ἀνόμοιον ἂ- 
νομοίων ἐπιϑυμεῖ καὶ ἐρᾷ. ἄλλος μὲν οὖν ὃ ἐπὲ τῷ 
ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ ὃ ἐπὲ τῷ νοσώδει. ἔστι δή, 
ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ὅλεγε, τοῖς μὲν ἀγαϑοὶς κα- 
λὸν χαρίζεσϑαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δὲ ἀκολάστοις 
αὐσχρόν. οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασι, τοῖς μὲν 
ἀγαϑοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος καὶ ὑγιεινοῖς καλὸν 
χαρίξεσθϑαι, καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν ᾧ ὄνομα τὸ ἰα- 
τρικόν" τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν τε, καὶ 

δεῖ ἀχαριστεῖν, εἰ μέλλει τὶς τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ 
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ἰατρικὴ, ὡς ἐν κεραλαΐῳ εἰπεῖν, ἐπειστήμη τῶν τοῦ 

σώματος ἐρωτικῶν πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν. καὶ 
ὁ διαγιγνώσκων ἐν τούτοις τὸν καλόν τὸ καὶ αἰσχρὸν 
ἔρωτα, οὗτός ἐστιν ὁ ἰατρι:ώτατος" καὶ ὃ μεταβάλ- 
λεῖιν ποιῶν, ὥστε ἀντὶ τοῦ ἑτέρου ἔρωτος τὸν ἕτερ0}Ἀ 
κτήσασθαι. καὶ οἷς μὴ ἕνεστιν ἔρως, δεῖ δ᾽ ἐγγενέ- 
εν ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι, καὶ ἐγόντα ἐξελεῖν, ἃ- 
γαϑὸς ἂν ὃ εἴη δημιουργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἔχϑιστα. ὃ»- 
τα ἐν τῷ σώματι, φίλα οἱόντ᾽ εἶναι ποιεῖν, καὶ ἐρᾷν 
ἀλλήλων. ἔστι δὲ ἔγϑιστα, τὰ ἐναντιώτατα " ψυχρὸν» 
ϑερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ. πάντα τιὲ τοι- 
αὗτα τούτοις ἐπιστηϑεὶς ἔρωτα ἔμποιῆσαν καὶ ὃμό- 
γοια» ὃ ἡμέτερος πρόγονος ᾿ἡσκληπιὸς, ὡς φασιν οἵ- 

δὲ οἱ ποιηταὶ, καὶ ἐγὼ. πεέϑομαει, συγέστησε τὴν ἧ- 
μετέραν τέχνη». ἢ) τὲ οὖν Ἰαξουνὴν ὥσπερ λὲ) Ὁ, πί- 

σα διὰ τοῦ ϑεοῦ τούτου κυβερνᾶται, ὥσαύτως δὲ 

καὶ γυμναστικὴ, καὶ γεωργία " μουσικὴ δὲ καὶ παγ- 
τὶ κατάδηλος τῷ καὶ μικρὸν προσέχοντι τὸν γοῦν ὅτι 
κατὰ ταὐτὰ ἔχεν τοὑτοις" ὥσπερ ἴσως καὶ “Πράκλει- 

τος βούλεται λέγειν. ἐπεὶ τοῖς γ8 ῥήμασιν οὐ καλῶς 

λέγει. τὸ γάρ ἕν. φησὶ διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμ 
φέρεσϑαι, ὥσπερ ἅρμον ἐὰν τόξου τε καὶ λύρας. ἔστι 

δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάγαι δια εξ ἢ ἐκ 
διαφερομένων ἕτι εἶναι, ἀλλ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέ- 
γειν, ὅτι ἐκ διαφερομένων πρότερον, τοῦ ὀξέος καὶ 
βαρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων, γέγονεν ὑπὸ 
τῆς μουσικῆς τέχνης ἢ ἀρμογίᾳ. οὐ γὰρ δήπου ἐγ 

διαφερομένων 73 ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος ἁρμονία 
ἂν εἴη. ἡ γὰρ ἁρμονία, συμφωνέα ἐστέ" συμφων»έίᾳ 



530 ῬΡΑΜΟΝΕΝ Ὑ “- 

ἐν ΝΟ, ΠΡ» δὲ αὶ ὃ ΘΗΝ 
δὲ, ὁμολογία τις ὁμολογιαν θὲ ἔκ. διαφερομένων, ᾿ , 

Π- ἕως ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι. διαφερόμενον ΕῚ ι 
ς Ὁ δὲ αὖ καὶ μὴ ὁμολογοῦν, ἀδύνατον ἀρμόσαι. ὥσπέρ Ἂν ΔῸΣ («ἃ 4 . » "»-"» Ἂν ᾿ ᾿ δε , ὃ 78 καὶ ὁ ῥυϑμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ βοαδέος, ἐκ διεγ- 

« 
’ ἡνεγμένων πρότερον, ὑότερον δὲ ὁμολογησάντων, ᾿ ᾿ “»"Ἄ ’ «“ “Ὁ ͵γέγονξβ. τὴν δὲ ὁμολογίαν πάσι τούτοις, ὥσπερ ἐχεῖ ε - ς Ἷ “» ἢ ἰατρικὴ, ἐνταῦθα ἡ μουσικὴ ἐντέϑησιν, ἔρωτα χαὶ δι ἡ 

» Ἵ ὁμόνοιαν ἀλλήλοις ἑμποιήσασα. καὶ ἔστιν αὖ μουσι- ᾿ Ἀ ΠἀΠῸ " ἈΝ ἐς Υ ΤΣ Ἀν 2 τ Ὁ πὲρυ ἀρμονέαν καὶ δυϑμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη. ἊΣ χα , ἡ - - ͵ Ἀ ε Δὲ ᾿ι Δὸς 
ΓαΥ ὃ» μὲν γὲ αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ θυ- ΩΣ 2 ᾿ . ᾿ . , ϑμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὼ ἐρωτικὼ δια γγωσκειν" οὔ- Ὺ 4. ἡ ὃ -“-ὦ ᾿7) ΕῚ "ἃ ΡΟΝ ἢ τς ἀμ ι 
δ ὁ Οιπλοῦς ἑρῶς ἐγταυϑ πῶς ἐστίν. ἀλλ᾽ ἐπειδὸν δέῃ πρὸς τοὺς ἀνϑρώπους καταχρῆσθαι ὀυϑμῷ τε τ Β.Ὶ Ὁ ει ᾿ οἵ Ϊ - καὶ ἁρμονίᾳ, ἢ ποιοῦντα, ὃ δὴ μελοποιίΐαν καλὸ ὕσι», ΒΧῚ 

“-Ὁ Ὁ ε Γ ἢ χρώμενον ὀρϑῶς τοῖς σξποίημένοις μέλεσί τε καὶ ᾿ τι ᾿ δεῖ ΠΡ ΔΎΟ ἢ ΟΡ δ) Εν ὙΠ 
μέτροις, ὁ δὴ παιδεία ἐκλήϑη, ἐνταῦθα ἢ καὶ χα- 5 “" 

ἴω -ο . τ λεπὸν καὶ ἀγαθοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γρ ἥκει ἴω 2.» ῇ [σ᾽] Ὁ ᾿ Ψ Ὁ 3 Π ὁ αὐτὸς λόγος, ὁτι τοῖς μὲν κόσμοις τῶν ἀνϑρώπων, »} 
Ὁ Π 2 -ῳ καὶ ὦ; ἂν κοσμιώτεροι γέγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ τ 

’ , . 
χαρίζεσθαι, καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρωτα " καὶ ζ΄ 

Ὕ σ “οἃα᾿Ἷ8Ἑ ́  32 ουτός ἔστιν ὃ καλὸς, ὃ ουράνιος, ὃ τῆς Οὐρανίας 
“ ει “Ψ Μούσης ἔρως" ὃ δὲ Πολυμνέας, ὃ πάνδημος" ὃν δεῖ 2 ΄ 

; τ )ι ’ [υ͵] εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς ἂν προσφέροι, ὅπως δ] ᾿ ᾿ ς Π 32 ΠΩ Ι 5] τ 
ὧν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτῷ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ ᾿ ) " ε, " φὰς νι ἣ , μηδεμίαν ἑμποιησῃ. ὠσπερ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μιέ- 2» - 

ΕΣ “. Ὶ Υ ἢ 7 ἔργον ταῖς περὶ τὴν ὀψοποιϊκὴν τέχνην ἐπιϑυμί- ΟΣ - η 9 7) 
" ςς ν᾿ αις καλῶς χρῆσϑαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν καρ- 

πώσασϑαι. καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ, καὶ ἐν “. 2) “Ὁ Ἁ -“ 2 
Ἃ -Ὁ Ἅ ’ τοῖς ἀλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀγνϑρωπείοις καὶ ἙοΙὲ ὁ, ξξὰ 
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οἱς, ἀφ ῖλύν ποιρείκοι, φυλακτέ
ον ἑκάτερον τὸν ἢ ἔρω- 

τα. ἕγξστον γάρ. ἐ ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ 

σύστασις μεστὴ ἐστιν ἀμφοτέρων
 τοὑτων. καὶ ἔπει- 

δὰν μὲν πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος, ἃ 

γὺν δὴ ἐγὼ ἔλεγ ον, τὰ τὸ ϑερμό καὶ τὰ ψυχρὰ, καὶ 

ξηρὴ καὶ ὑγρὺ, ἁρμονίαν καὶ κρ
ᾶσιν λάβῃ σώφρονα, 

ἥκει φέροντα εὐετηρίαν τὲ καὶ ἐρέειν: ἀνϑοώποις 

καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τὸ καὶ φΡῖρὶ ἰς, καὶ οὐδὲν ἠδί- 

κησεν" ὅταν δὲ ὃ μετὰ τῆς ὕβῳ ξως Ἔρως 
ἐγχφατέστε- 

ρος περὺ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, διέφϑειρέ 

τε πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. οἵτε γδ8 λοιμοὶ φιλοῦσι γί- 

γνεσϑαν ἐκ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλ ἀνόμοια πολλὰ 

νοσήματα καὶ τοὶς ϑηρίοις καὶ τοὺς φ
υτοῖς. καὶ γὰρ 

πόάχναιν καὶ χάλαζαι καὶ ἐρυσίβαι ἐκ πλεονεξίας καὶ 

ἀκοσμίας, περὶ ἄλληλα τῶν τοιούτων γίγνεται ἔρος 

τικῶν ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων τ φορᾶς καὶ ἔνι- 

αὐτῶν ὡρας, ἀστρονομία καλεῖται. ἔτι τοίνυν καὶ αἕ 

ϑυσίαι ἅπασαι, καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ (ταῦτα δ᾽ 

ἐστὶν ἢ περὶ. ϑεοὺς τε καὶ ἀνϑρώπους πρὸς ἀλλήλους
 

κοινωγνίαὶ οὗ περὶ ἀλλό τι ἐστὺν ἢ περὶ “Ερωτος ῳν- 

λαχὴν τὸ καὶ ἴασιν. πᾶσα γὰρ ῇ ἀσέβεια φιλεῖ γί- 

γγεσϑαι ἐὰν. μὴ τις τῷ μρφιῖο Ἴρωτι, χαρ
ίξηρα, μη- 

δὲ τιμᾷ τε αὐτὸν καὶ πῳεσβεὺ ῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ 

περὶ τὸν ἕτερον»; καὶ περὶ γυγεαὸ καὶ ζῶντας καὶ 

τετελευτηκότας, καὶ περὶ ϑεούς. ἃ δὴ Πα ῦ τε ξοιοηαν 

τῇ ψουτιμῆ, ἐπι οπεῖν τοὺς Ἔρωτας, καὶ ἰατρεύει». 

καὶ ἔστιν αὖ ἡ μαντικὴ φιλέας ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων 

δημιουργὸς, τῷ ἐπίστασθαι τὰ κατὰ ἀνθρώπους 

ἐρωτικὰ, ὅσα τείνει πρὸς ϑέμιν καὶ ἀσέβειαν. οὕτω 



“νὸς 

235 ῬΙΑΤΟΝΙ5 δ... 8 8...5.6, 
σ«τολλὴν καὶ μεγάλην, μᾶλλον δὲ πᾶσαν δύναμιν ἢ ἔγει ξυλλὴ βδὴν μὲν ὃ πῶς Ἔρως" ὃ. δὲ περὲ τὰ ἀγαϑὰ μετὰ ποβρουύδην καὶ δικαιοσύνης ἀποτελούμενος, καὶ παρ᾿ ἡμῖν καὶ παρὰ θεοῖς, οὗτος τὴν μεγέστην ὑγαμιν ἄχει, χαὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρα- σπευάζει καὶ ἀλλήλοις δυναμένους ὁμιλεῖν, καὶ φίλους εἶναι καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν ϑεὺξ;. ἔσως μὲν οὖν παὶ ἐγὼ τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν, πολλὰ παραλείπω. οὐ μέντοι ἑκών γ8- ἀλλ᾽ εἴτι ἐξάιπον, σὸν ἔργον, ὥ ἤρι- στόφανες, ἀναπλὴς ϑῶσαι" ἢ, εἴ πὼς ἄλλως ἐν γνῷ ἔχεις ἐγπομιάξειν τὸν θεὸν, ἐγκωμέίαζε, ἐπειδὴ ἘΣ λϑγ»ᾶς πέπαυσιι. δ ἐν μόνον οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν “ἄφιστο- φάγην, ὅτι καὶ μάλ᾽ ἐπαύσατο. οὗ μέντοι πρίν γε τὸν πταρμὸν ὑρν ἐγλιλς ὧν αὐτῇ. ὥστέ ΠΣ ϑαυμά- ει», εὖ τὸ κόσμιον τοῦ σώματος ἐπιϑυμεῖ τοιούτων ψύφων καὶ ἀρηρλύνο οἷον καὶ ὁ σπταρμός ἔστι. πάγυ γὰρ εὐϑὺς ἐπαύσατο, ἐπειδὴ αὐτῷ τὸν πταρ- μὉ προσήνεγκα, Καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον, Ὦ; ἔθ, φάναι, ᾿Ἰριοτόφα»ες, ὅρα τί ποιεῖς. γελωτοποιεῖς, μιέλλων λέγειν, καὶ φύλακα μὲ τοῦ λόγου ἀναγκάξεις )ίγνοσθαι τοῦ σεαυτοῦ, ἐῤν τι γελοῖον εἴπῃς" ἐξόν σοι ἐν 8 δἰρή»}) λέγειν. αὶ τὸν “ριοτοφάνη γελάσαν- τὸ εὐπεῖν, Εὖ λέγεις, “Βρυξίμαχε. καί "οὶ ἔστω ἀῤ- ῥητὰ τὰ εἰρημένη. ἀλλὰ μὴ με φύλαττε" ὡς ἐγὼ υ-- βοῦμαι πε οὗ τῶν μελλόντων ῥηϑήσε σϑοι, οὔτι μὴ 7:λοὶ οὐχ εἴσω (τοῦτο μὲν γοὶρ ἂν κέρδος εἴη, καὶ τῆς ἡμετέρας ούσης ἐ ἐπιχώριον) ἀλλὰ μὴ καταγέλαστα. Βαλών γε, φάναι, ὦ “ἰριστόφανες, οἴει ἐκφεύξεσθαι; ἀλλὰ 1 πρόσεχε τὸν γοῦν, καὶ οὕτω λ.8γς ὡς δώσων λ6- 
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γον. ἴσως μέντοι, ἂν δόξῃ μοὺ, ἀφήσω σε. Καὶ μὴν 
ὦ Εουξίμαζε, εἰπεῖν τὸν Αφιστοφάνη, ἀλ λη 7γἕ πῇ ἕν 

γῷ ἔχω λέγειν. ἢ ἢ σὺ τε καὶ Πανσανίας εἰπέτην. 
“ἃ 2 3 

ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἀνϑρωώποι παντάπασι τὴν τοῦ 
ἔρωτος δύναμιν. οὐκ ἤοϑῆσϑαι. ἐπεὶ αἰσϑανόμενοί 

γε μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι καὶ βωμοὺς, 
Ἶ - 2 [ε Ὁ 

καὶ ϑυυσίας ἂν ποιδὶν μεγίστας" οὐχ ὠσπὲρ νῦν τού- 
ι 3 ᾿ ᾿ 

τῶν οὐδὲνιγέγνεταν περὶ αὐτὸν, δέον πάντων μάλι- 
Ε { 27 ᾿ τὰν τα ’ κ 

στα: ἀκ ῶλλε. ἔστν γὰρ θεῶν φιλανϑρῳπύτατος, 
ἑπέκουρός τε ὧν τῶν ἀνϑρώπων, καὶ ἰατρὸς τούτων" 
ὡ» ἰαϑέντων μεγίστη ἂν εὐδαιμονίᾳ τῷ ἀγϑρωπείον 
γένει. εἴη. ἐγὼ οὖν πειράσομαν ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι 

᾿ Ι͂ 3 -»“ ες Ὁ Ὗ -»Ὴ 2) 7 

τὴν δύναμιν αὐτοῦ" ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων διδάσκαλον 
5») -Ό-Ὃ τ -ο ς« ν ο΄ἷὉ . 5 Υ 

ἔσεσϑε. δεῖ δὲ πρῶτον ὑμὰς μαϑεῖν τὴν ἀγϑρωπές- 
»η» φύσιν, καὶ τὸ παϑήματο αὐτῆς. Ἶ γὰρ πάλαν 

ἡμῶν φύσις οὐχ αὕτη. ἣν ἥπερ γῦν, ἀλλὰ ἀλλοία. 
πρῶτον μὲν γὰρ τρία, ἢν τὰ γένη τιὶὶ τῶν ἀνθρώπων" 
οὐχ, ὥσπερ νῦν, ἀϑυ: ἄῤῥεν καὶ ϑῆλν" ἀλλὰ καὶ τρί- 

-“ΣσΌ ΡλῚ 3 ’ ε ο 

τὸν προοἣν κοιγὸν ὃν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ γῦν 
ὕνομα λοιπὸν, αὐτὸ δὲ ἡ ἠφάνισται. ἀνδρόγυνον γὰρ 
ἕν τότε μὲν ἣν. καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων 
κοινὸν τοῦ τὰ ἀῤῥενος καὶ θήλεος" νῦν δ᾽ οὐκ ἔστιν 

ἄγ Υ : 3 , 2»; ᾿ -» « Αι 65:3 καὶ 
ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. ἔπειτα ὁλον ἣν ἕκιζ- 
στου τοῦ ἀνθρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ 

ἔν τες Τ "7 Ἐσι ᾿ τω. Ἀ ΑΓΘΑΝ: Χ 
πλευρὰς κύχλῳ ἔχον. χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ 

͵ , -Σο ῇ νι Ὁ} 2 [ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσί" καὶ πρόσωπα δύο ἐπ᾿ αὐχὲ- 
“Ὁ , ᾿ δ... ἀν ΠἸΘΡῸΣ ᾿ 

γι κυκλοτερεῖ,. ὁμοία πάντη" κεφαλὴν δ΄ ἐπ᾿ ἀμφοτέ- 
“Ψ Γ ᾿ 2 

θοις τούῴς προσώποις ἐναττίοις. κδίμεγοις μέαν, καὶ ὧ- 
Ν Σ “Ὁ Π Ἃ 4' Ζ ε μ] 

“τὰ τέτταρα, καὶ αἰδοῖα δύο" καὶ τἄλλα πάντα ὡς ἀπὸ 



934 ΡΙΑΤΟΝΙΒ νιοἷὰ 
[ 3) 9 Υ » Υ͂ 4 9 τ « 

τουτῶ» .»ν ̓ νήιο εὐυπασειξγ. ἑπόθξευξτο δὲ χαν ὀρϑὸν, ἜΕΝ 

Ἧ "ἘἙ γῦν, ὁποτέρωσε βουληϑείη" καὶ ὁπότετοχὺ ὁρμήσειεν 
ἐλθεῖν, ἀοίνμω οὗ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρϑὸν τὺ σκέλη 

σεριφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ, τότε ὀκτὼ οὖσι τοῖς 

μέλεσιν ἀπερειδύμενοι, ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ 
διὰ ταῦτα τρία τὶ γεγη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἀῤ- 
ὑὲν ἢν τοῦ ἡλῆον τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ δὲ ΠΝ, τῆς 

γῆς" τὸ δὲ ἃ ἐμφοτέρων μετέχ γον, τῆς σελήνης, ὅτι καὶ 

ἢ σελήνη ἀμφοτές ΩΝ μετέχει. περιφερῆ δὲ δὴ ἢ ἦν καὶ 

αὐτιὲ, καὶ ἡ πορεία αὐτῶν, διιὲ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅ- 
μοιὰ εἶναι. ἦν οὖν τὴν ἰσχὸν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, 
καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον. ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς 
ϑεοῖς" καὶ ὃ λέγει “Ὅμηρος περὲ φιάλτου τὸ καὶ .Ω- 

του, περὺ ἐκείνων λέγε ται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβα- 

σιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιϑγσομένων τοῖς ϑεοῖς, ὃ 
οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι ϑεοὶ ἐβουλεύοντο ὕ υ, τιχρὴ αὖ- 

τοὺς ποιῆσαι" καὶ ἠπόρουν. οὔτε γὰρ ὅπως ἀποκτεί- 
γαίεν εἶχον, καὶ, ὥσπερ τοὺς γίγαντας, κεραυνώσαγ- 

τὲς, τὸ γένος ἀφανίσαιεμ (αἵ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ τὴ 
ἱερὰ τὶ παριὲ τῶν ἀνϑρώπων ἤφανίξετο) οὔτε ὅπως 
ἑῷεν » ἀσελγαΐνειν. μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι, 

Ζοκῶ μοι, ἔφη, ἔγειν μηχανὴν, ὡς ἂν εἰὲν τε ἄνϑρω- 

ποι, καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολαοίας, ἀσϑεγέστεροι γὲ- 

γόμεγνοι. νῦν μὲν} γὰρ αὐτοὺς, ἕφη ὺ διατεμῶ δία ἕκα- 
στον" καὶ ἅμα μὲν ἀσϑενέστερου ἔσονται, ἅμα δὲ γρη- 
σιμώτεροι ἡμῖν, διὰ τὸ πλεϊθυν τὸν ἀριϑμὸν γεγο- 
γέναι. καὶ βαδιοῦνταν ὀρϑοὶ ἐπὲ δυοὲν σκελοῖν. ἐὰν 
δὲ τὸ δοκῶσιν ἀσελγαίνειν, καὶ μὴ ἐθέλωσιν ἡσυχίαν 

ἄγειν», πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα : ὡστ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς πο- 
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» 59 “2 »ο-.-ὗ 9 

ῥεύσονται σκέλους ἀσπολιάζοντες, ταῦτα εἰπὼν ἔτε- 
" ε; " ΞΡκ ᾽ 

μνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οὗ τὰ ὠὰ τέμνον- 
᾿ Υ͂ ὦ Φ ΓΌΩΝ ἢ -»" 

τες, καὶ μέλλοντες ταριχεῦει», ἡ οὐσπερ οὗ τὰ οἱ ταῖς 
᾿» εἰ ι ᾿ ΕΣ ΄ 

ϑοιξίν. οντινὰ δὲ τέμοι, τὸν «“πόλλω ἐκέλενε τό, τ 
᾿ ᾿ Ἃ Ὁ 3 ᾿ ο' 

πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἡμισυ 
πρὸς τὴν τομὴν, ἵνα ϑεώμεγος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν 

Π ΕΥ ΓΕ; ζ ᾿ 27 5... » γ 

κοσμιώτερος εἴη ὁ ἀνϑρωπος" καὶ τἄλλα ἰᾶσϑαι ἐκέ- 
λευεν. ὃ δὲ τό, τὲ πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ συγὲλ- 
κῶν πανταχόϑεν τὸ δέρμα ἐπὲ τὴν γαστέρα νῦν κα- 

᾿ . ᾿ 

λουμένην, ὠσπερ τὰ σύσπαστα βαλάντιχ,ξν στόμα ποι- 
- , ι ͵ [4] ᾿ 

ὧν, ἀπέδει κατιὴ μέσην τὴν γαστέροι, ὁ δὴ τὸν ὀμφαλὸν 
-- Ἁ ᾿ « 27 ς Γ ᾿ 

καλοῦσι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ὁντίδας τὸς πολλὰς ἐξελέαν- 

γε, καὶ τὶ στήϑη διήρϑρου, ἔχων τὲ τοιοῦτον ὄργανον 
οἷον οἱ σκυτοτύμοι, περὶ τὸν καλάποδα λεαίνοντες 

ου - 2 ι ἢ 
τὸς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας. ὀλίγας δὲ χατέλιπε τιὸς πε- 

οὗ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλὸν, μν ἡμεῖον εἰς 
γαὺ τοῦ παλαιοῦ πάϑους. ἐπειδὴ οὖν ᾿ φύσις δίχα 
ἐτμήϑη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἡμισυ τὸ αὑτοῦ, ξυγήξει, 

καὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας, καὶ συμπλεκόμενοι ἀλ- 
λήλοις, ἐπιϑυμοῦντες συμφῦναι, εὐ ρυραῳ ὑπὸ τοῦ 
μιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας, διὰ τὸ μηδὲν ἐϑέλειν 
χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν" καὶ ὁπότε τὴ ἀποῦ ὄνοι τῶν ἡ- 

: . α ᾿ 2 γί 

μίσεων, τὸ δὲ λειφϑ εἴη), τὸ λειφϑὲν ἄλλο ἑζήτει, καὺ 
συνεπλέκετο, εἶτε γυναικὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμ σεῦ 

λ « »οῳωυ -ὦὡᾧἅφ 

(Ὁ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῖμεν) εἴτ ̓ ανδοός" καὶ οὕτως 
3 7" ) Π ι δ γν. Α 2] α - ᾿Ὶ ’ 

ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὃ Ζεὺς, ἀλλην μηχανὴν ποοί- 

ἕεται, καὶ μετατίϑησιν. αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρό- 
σϑεν, τέως γὼρ καὶ ταῦτα ἐκτὸς «ἔχον, καὶ ἐγένγαν, 
καὶ ἔτι; οὐ χλλήλους, ἀλλ᾽ εἰς γῆν, ὥσπερ υὗ 
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τέττιγες. μετέϑηκέ τε οὖν οὕτως αὑτῶν εἰς τὸ πρό- 
σϑὲεν, καὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίη-᾽ 

σε, διὰ τοῦ ἄῤῥενος ἐν τῷ ϑήλει" τῶνδὲ ἕνεκα, ἵνα 

ἐν τῇ συμπλοκῇ, ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναμιὴὶ ἐντύχοι 
γεγνῷεν, καὶ γίγνοιτο τὸ γένος" ἅμα δ᾽ εἰ καὶ ἄῤῥεν 

νι, πλησμονὴ γοῦν γέγνοιτο τῆς συνουσίας, καὶ διας 
γαπαύοιντο, καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο, καὶ τοῦ ἄλ- 
λου βίον ἐπιμελοῖντο. ἔστι δὴ οὖν ἐκ τόσου “δ'ἔρωρ 
ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τῆς ̓ ἀρχαίαξ 
φύσεως συναγωγεὺς, καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαν ἕν ἐκ δυ- 
οἵν, καὶ ἰἄσασϑαι τὴν φύσιν τὴν ἀνϑρωπένην. ἕκα- 
στος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τες 

ἐμηβένθον ὥσπερ αἵ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο: ξητεῖ ἢ δὴ ἀεὶ 

τὸ ἑαυτοῦ ἕκαστον ξύμβολον: ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἂν- 

δρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον, 
ἐκαλεῖτο) φιλογύναικές τε εἰσὶ, καὶ οὗ πολλοὶ τῶν 
μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασι" καὶ ὅσαι αὖ 
γυναῖκες φίλανδροξ τε καὶ μοιχεύτριαι, ἐκ τούτου τοῦ 
γένους γίγνονται. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς 

τμῆμά εἰσιν, οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν 
προσέχουσιν, ἀλλὺ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετρεῖμ- 

μέναι δἰσέ" καὶ αἵ ἑταιρίστριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους 
γίγνονται. ὅσοι δὲ ἄῤρδενος τμῆμά εἶσι, τὰ ἄῤῥενα 
διώκουσι" καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τὲ ἐμμά- 

χιὰα ὄντα τοῦ! ἀρινδν ρἐλοῦσι τοὺς ἄνδρας, χκαὺ ὲ χαὶγ 

ρουσι συγκαταῖκ “εύμεν οι καὶ συμπεπλ ἐγμὲν οι τοῖς ἄν" 

δράσι" καί εἰσιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ 
μειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὦ ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή 

τιγὲς αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι. οὗ 
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γὼρ ὑπὶ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσι», ἀλλ ὑπὸ θάῤ- 
ὅους καὶ ἀνδρίας καὶ ἀῤῥενωπίας τὸ ὅμοιον αὑτοῖς 

ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ τεκμήριον. καὶ γὸρ τελεωϑὲν- 
τες, μόνον ἀποβαίνουσιν εἰς τιὶ πολιτικὰ ἄνδρες οἵ 
τοιοῦτοι’ ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι, 
καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν 
"Ν φύσει, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται" ἀλλ 
ξαρκεῖ αὐτοῖς μετ᾽ ἀλλήλων καταζὴν ἀγάμοις, πάν- 

τῶς μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος, παιδεραστής τε καὶ φιλερα- 
στὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ Ξυιχγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν 
μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ- αὑτοῦ ἡμίσϑι καὶ 

ὃ παιδεραστὴς καὶ ἜΡΡΕΙ πᾶς, τότε καὶ ᾿ϑαυμαστὰ 
ἐκπλήττονται; φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ ἔρωτι οὐκ 
ἐθέλοντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χωρίέξεσϑον ἀλλήλων, οὐ- 

δὲ σμικρὸν χρόνον. καὶ οἵ διατελοῦντες μετ᾽. ἀλλήλων 
διὰ βίου, οὗτοί εἰσιν οὗ οὐδ᾽ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν δ΄, τι 
βούλονται σφίσι παρ᾽ ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδὲ γὰρ 
ἂν δόξει τοῦτ᾽ εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία, 
ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ χαΐρει ξυνὼν οὕ- 
τως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς" ἀλλ ἀλλό τι βουλομένη 
ἑκατέρου ἡ ψυχὴ δήλη ἐστὴν, ὃ οὐ δύναται εἰπεῖν, 
ἀλλὰ μαντεύεται ὁ βούλεται, καὶ αἰνέττεται. καὶ εὖ 
αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ πατακειμένοις ἐπιστὶς ὁ Ἥφαι- 
στος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο, Τί ἔοϑ᾽ ὁ βούλεσϑε, 
ὦ ἄνϑρωποι, ὑμὶν παρ ἀλλήλων ενέσϑαι; καὶ εἰ 
' ἀποροῦντας αὐτοὺς παλμεὶ ἔροιτο, ᾿Αράγε το δὲ ἐπι» 
Μυμεῖτε. ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι μάλιστα ἀλλήλοις, 
ὥστε καὶ γύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλή- 

λων; εἰ γὼρ τούτου ἐπιϑυμεῖτε, ἐθέλω ὑμᾶς συντῇ 
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ζ ν᾿ ΣΡ δ Π 3ϑ,. κα “" ς, 32) ε᾿ 
ξαι καὶ συμφῦσαι εἰς τὸ αὐτὸ, ὡστε δύο ὄντας ἕνα 

, [4 , ---Ὁ , 2) .- 

γεγονέναι" καὶ ἕως τ΄ ὧν ζῆτε, ὡς ἕνα ὄντὰς κοινῇ 
5 , ., Ὁ ) ᾿ ΄ -ὠ ὝὟ 

ὑμομτέθ ον ζῶν, καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν 
ἄδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι χοινῖ τεϑνεῶτε. ἀλλ᾽ δρᾶ- 
τὸ εἰ τούτου ἐρᾶτε, καὶ ἐξαρκεῖ ὑμῖν ἂν τούτου τὺ- 

ο- , «; ὦ ἘΨ. ΟΣ τ - 

χητε. ταῦτα ἀκούσας ἴσμεν ὅτε οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐξαρνη- 
2 ς 2 » ΩΣ 

ϑείη, οὐδ᾽ ἀλλό τι ἂν φανείη βουλόμενος, ἀλλ ἀτε- 
--ὦ »’ 23.» ΣΧ 5 ’ ο- «κι Π 2] 3 ῃ 

χνῶς οἷοιτ ἂν ἀκηκοξναν τοῦτο Ὁ τιάλαν στρα ἐπεϑὺυ- 
, ὭΣ Ὰ Ν ω.)» ῃ 3 ὃ - μει, συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ δου ἐλαρμρλων. 

“ -ς 5 

εἷς γενέσϑαι. τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἡ ἀρ- 
ζαία φύσις ἡμῶν ἣν αὕτη, καὶ ἦμεν ὕλοι. τοῦ ὕλου 

οὖν τῇ ἐπιϑυμίᾳ καὶ διώξει ὃ ἕρως ὄνομα. καὶ προτοῦ, 
ὥσπερ λέγω, ὃ ἕ» ἦμεν" γυγὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διω- 
κίσθημεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, καϑάπερ ᾿ἀρχάδες ὑπὸ Ἴα- 
κεδαιμονέω». φόβος οὖν ἔνεστεν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὧς 

᾿ 

μεν πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ὅπως μὴ καὶ αὖϑις διασχι- 

σϑησόμεϑα, καὶ περέΐμεν ἔχοντες, ὥσπερ οὗ ἐν ταῖς 
στήλαις, καταγραφὴν ΕὐΡΕΕΙΕΙΠΕΔΉΜΕΙΘΟΙ διαπεπρισμέ- 
γοῦν κατὰ τὰς ῥῖνας γεγονότες, ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ 

τούτων ἕνεκα, πάντ᾽ ἀνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεὺε- 
σϑαι εὐσεβεῖν περὶ ϑεοὺς" ἵνα τὰ μὲν ἐκφύγωμεν, 
τῶν δὲ τύχωμεν, ὡς δ΄ ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρα- 
τηγός. ᾧ μηδεὶς ἐναντία πραττέτω" πράττει δ᾽ ἐνα»- 
εἶα, ὅστις ϑεοῖς ἀπεχϑάνεται. φίλοι γὰρ γενόμενοι, 
καὶ πμμιμὴν ὦν τῷ ϑεῷ, ἐξευρήσομέν τε καὶ ἔγν- 
τευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν" ὃ 
τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μὴ μου ὑπολάβη ᾿δρυ- 

ξίμαχος κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὥς Παυσανίαν καὶ ᾿4- 
γάϑωγα λέγω. ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τὺυγ 

νϑϑυα νων νν- υἱννωυννννύόνο, ἀροοορουσδσοΕοὁΨσοΠσοι 
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χάνουσιν ὄντες, καί εἶσιν ἄμῳ ὄτεροι τὴν φύσιν ἀῤφ- 
ὄξνες. λέγω δὲ οὖν ἔ γῶγε καὶ ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν 

καὶ γυναικῶν, ὅτε οὕτως ὃν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον 
γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα, καὶ τῶν παιδι- 
κῶν τῶν αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι, εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀ- 
πελϑὼν φύσιν. εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ 
τῶν γῦν παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶ- 
γαϊ. τοῦτο ε ἐστὲ παιδικῶν τυχεῖν, κατὰ νοῦν αὑτῷ 
πεφυκότων. οὗ δὴ τὸν αἴτιον ϑεὸν ὑμνοῦντες, διὰ 
καίως ἂν ὑμνοῖμεν '᾿Πρωτα ὃς ἔν τε τῷ παρόντι ἡ- 

μᾶς πλεῖστα ὀγένησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ 

ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παρεχομὲ- 

γων πρὸς ϑεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν 

ἀρχαίαν φύσιν, καὶ ἰασάμενος, μακαρίους καὶ εὖ- 
δαίμονας 1 ποιῆσαι. Οὗτος, ἔφη, ὦ Ἐρυξίμαχε, ὁ ἐμὸς 
λόγος ἐστὲ περὶ Ἔρωτος, βδαμῚ ἢ ὃ σός. ὡσπερ 

οὔ» ἐδεήϑην σου, μὴ κωμῳδήσῃς αὐτόν" ἵνα καὶ 
τῶν λοιπῶν ἀκούσωμεν τί ἕχαστος ἐρεῖ, μᾶλλον δὲ 
τὶ ἑκάτερος. 4γάϑων γὰρ καὶ Σωκράτης λοιποί. 

λλὰ πείσομαὶ σοι, ἔφη φάναι τὸν “Βρυξίμαχον' 
καὶ γάρ μοι ὃ λόγος ἧδεως ἐθῥέϑη. καὶ εἰ μὴ ξυνή- 
δεν Σωκράτει τὲ καὶ Ἰύδων δεινοῖς οὖσι περὶ τὰ 
ἐρωτικὰ, πάνυ ἂν ἐφοβούμην μὴ ἀπορήσωσι λόνων 
διὰ τὸ πολλὸὼ καὶ παντοδαπεὶὶ εἰρῆσϑαι" γὺν δὲ ὅμως 

Κυὐῆι. Τὸν οὖν “Σωκράτη εὐπεῖν, Ζαλῶ)ς γάρ αὖ- 

τὸς ἠγώνισαι, ὦ Πρυξίμαχε. εἰ δὲ γένοιο οὗ νῦν 
ἐγώ εἰμι, μᾶλλον δὲ ἴσως οὐ ἔσομαι, ἐπειδὰν καὶ 
γάϑων εἴπῃ, ἐὖ καὶ μάλ᾽ ἂν φοβοῖο, καὶ ἐν παντὶ 

εἴης, ὥσπερ ἐγὼ νῦν, Φαρμάττειν βούλει με, ᾧ 

“ 
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Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν ᾿ἀγάϑωνα, ἵγα ϑορυβηϑῶ, 

διὰ τὸ οἴεσθαν τὸ ϑὲ ατρον προσδοκίαν με) γάλην 

ἔχειν ὡς ευ ἐροῦντος ἐμοῦ. ᾿Επιλήσμων μέντ' ἐὰν εἴς- 

ην,ὦ ὦ ᾿ἀγάϑων, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, εἰ ἰδὼν τὴν 

σὴν. ΡΞ καὶ μεγαλοφροσύνην ἀναβαίνοντος ἐπὸ 

τὸν ὀκρίθαντα μετὰ τῶν ὑποκριτῶν, καὶ βλέψαντος 

ἐναντίον τοσούτου ϑεάτροῦ, μὲλ λοντος ἐπιδείξασϑαῦ 

σαυτοῦ λόγους, καὶ οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν ἐκπλαγέντος, 

γῦν οἱηϑείην σὲ ϑορυβηϑήσεσϑαι ἕνεκα ἡμῶν ὀλί- 

γῶν ἀνϑρώ; πων. 1{ δαί; ὦ Φώκρατες, τὸν ᾿4γά- 

ϑωνγνὰαὰ  φά ναι; οὗ δήπου με οὕτω ϑεάώτρου μεστὸν ῃ- 

γῇ, ὥστε καὶ ἀγνοεῖν ὅτι νοῦν ἔχοντι ὀλίγοι ἔμφρο- 

γες πολλῶν ἀφρόνων φοβερώτεροι. Οὐ μέντ᾽ ἂν 

καλῶς ποιοίην, φάγαι τὸν Σωλράτη, ὦ ἀγάϑων, 

περὶ σοῦ τι ἐγὼ ἀγροῖκον δοξάζων. ἀλλ εὖ οἶδα, ὅ-. 

τι εἴ τισιν ἐν τύχοις οὕς ἡγοῖο σοφοὺς, μᾶλλον ἃ ἂν 

αὐτῶν φροντίζοις ἢ τῶν πολλῶν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὗ- 

τον ἡμεῖς ὦμεν. ἡμεὶς μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖ παρῆμεν, 

καὶ ἦμεν τῶν πολλῶν. εἰ δὲ ἄλλοις ἐντύχοις σοφοῖς, 

τάχ ἂν αἰσχύνοιο αὐτοὺς, εἴτι ἴσως οἵοιο αἰσχρὸν. 

ὃν ποιεῖν. ἢ πῶς λέγεις; “Ἱληϑῆ λέγεις, φάναι. 

Τοὺς δὲ πολλοὺς οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἶτι οἵἴοιο αἷ- 

οχρὺν ποιεῖν; αὶ τὸν Φαῖδρον ὃ ἑφὴ ὑπολαβόν- 

το εἰπεῖν, ἴῃ, φίλε Αγάϑων, ἐὰν ἀποκρίνῃ “Σω- 

κράτει, οὐδὲν ἔτι διοΐσει αὐτῷ ὁπηοῦν τῶν ἐν ϑά- 

ἡνεσίοῦν γίγνεσθαι" ἐὰν μόνον ἔγῃ ὅτῳ διαλέγη- 

ται, ἄλλως τε καὶ καλῷ. ἐγὼ δὲ ἡδέως ἰκω ἀκούω 

Σωχρύτους διαλεγομένου" ιἀγαγκαῖον δὲ μοι ἐπιπ 

μεληϑῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῷ ἌΒρωτι, καὶ ἀποδέξαων 
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σϑαι παρ᾿ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν τὸν λόγον. ἀποδοὺς 
οὖν ἑκάτερος τῷ ϑεῷ, οὕτως ἤδη διαλεγέσϑω. ᾿Δλλὰ 
καλῶς λέγεις, ὦ Φεῦῖδρε, φάναι τὸν ᾿᾿γάϑωνα, καὶ 

οὐδὲν μὲ κωλύεν λέγειν. Σωχράτει γὺρ καὶ αὖϑις 
ἔσται πολλάκις διαλέγεσϑαι. ᾿Εγὼ δὲ δὴ βούλομαι 
πρῶτον μὲν εἰπεῖν, ἢ χρή μὲ εὐπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. 
δοκοῦσι γάρ μοι πάντες οὗ προύσϑεν εἰρηκότες, οὐ 
τὸν ϑεὸν ἐ ἐγκωμιάξειν, ἀλλὰ τοὺς ἀνϑρώπους εὐδαι- 

μογίξειν τῶν ἀγαϑῶν, ὧν ὃ ϑεὸς αὐτοῖς αὕτιος. ὅ- 

ποῖος δέ τις αὐτὸς ὧν, ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴ- 

ρηκεν. εἷς δὲ τρόπος ὀρϑὸς παντὸς ἐπαίνου περὺ 

παντὸς, λόγῳ διελϑεῖν οἷος οἵων αἴτιος ὧν τυγχώνει 

περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ἢ. οὕτω δὴ τὸν Ἔρωτα καὶ ἡ- 
μᾶς δίκαιον ἐπαιγέσαι πρῶτον αὐτὸν οἷός ἐστιν, ἔπει- 
τα τὰς δόσεις. φημὺ οὖν ἐγὼ, πάντων ϑεῶν εὖδαι- 
μόνων ὄντων, "Ἔρωτα (εἰ ϑέμις καὶ ἀνεμέσητον εἷ- 
πεῖν) εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, κάλλιστον ὄντα 
καὶ ἄριστον. ἔστι δὲ, κάλλιστος ὧν, τοιόσδε" πρῶ- 
τον μὲν »εώτατος ϑιῶν, ὦ δος, μέγα δὲ τεχμή- 
ριον τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ γῆ- 

ρας, ταχὺ ὃν δηλονότι. ϑᾶττον γοῦν τοῦ δέοντος 
ἡμῖν προσέρχεται" ὃ δὴ πέφυκεν ρως μισεῖν, καὶ 
οὐδ᾽ ὄντος πολλοῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ νέων ἀεὺ 
ξὺνε στί τε καὶ ἔστιν. ὃ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔγει, 
ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ δὲ, Φαίδρῳ ποῖλ- 

λὰ ἀλλα ὁμολογῶν, τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως 
Κοόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερος ἐστίν. ἀλλὰ φημὲ 
γεώτατον αὐτὸν εἶναι ϑεῶν, καὶ ἀεὲ νέον. τὰ δὲ πα- 
λαιὰ πράγματα περὶ ϑεοὺς, ἃ “Ποίοδος καὶ Παρμε- 

χα Ἐν Ἢ, Ω ᾿ 



45 ᾿ ῬΙΑΤΟΝΙΒ ΠΟ δοι196.. [ἂν 

»ἰδὴς λέγουσιν; “ἀνάγκῃ ποὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι, 
εὖ. ἐκεῖνοι ἀληθῆ ἔλεγον. οὗ γὰρ ἂν ἐχτομαὶ οὐδὲ 
δεσμοὶ ἀλλήλων ἐ ἐγίγνοντο , καὶ ἀλλα πολλὰ καὶ βι- 

αἱοῖ, ΓῊ Ἔρως ἕν» αὐτοῖς ἢν, ἀλλὰ φιλίω καὶ εἰρήνη, 

ὥσπερ, νῦν, ἐξ οὐ Ἔρως τῶν ϑεῶν βααιλεύει. νέος 
μὲν οὖν ἐστι" πρὸς δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός. ποιητοῦ δ᾽ 
ἔστι» ἐνδεὴς, οἷος ἣν “Ὅμηρος, πρὸς τὸ ἐπιδεῖξαι 9ε- 

οὔ ἃπαλότητα. Ὅμηρος γὰρ Ἅτην ϑεόν τε φησὶν 
εἶναυ καὺ ἁπαλὴν" τοὺς γοῦν πόδας αὐτῆς ἁπαλοὺς 
εἶνας λέγων, ----: τῆς μένϑ᾽ ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ 
ἐπὶ οὔδεν Πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα γε κατ᾽ ἀνδρῶν κράα- 
τοῦ βαίνει. Καλῷ οὖν δοκεῖ μοι τεχμηρίῳ τὴν ἅπα- 
λότητο: ἀποφαίνειν, ὅτι οὖκ ἐπὸ σκληροῦ βαΐνει, ἀλλ᾽ 

ἀπὲ μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ δὴ καὶ ἡμεῖς χρησόμεθα 
τεπμηρίῳ περὶ Ἔρωτα ὅτε ἁπαλός. οὐ γὰρ ἐπὶ γῆς 
βαΐνει, οὐδ΄ ἐπὲ κρανίων" (ἃ ἐατεν οὗ πάνυ μαλα- 
κα) ἄλλ᾽ ἐν τοῖς μολακο σοι: τῶν ὄντων καὶ βαίνει 

κοῦ Θέχεῖ. ἐν 7 ἤϑεσι καὶ ψυχαὶς θεῶν καὶ ἂν- 

ϑρώπων τὴν οἴχησιν ἵδρυται" καὶ οὐκ αὖ ἑξῆς ἐν 
πόσαις ταῖς ψυχοῖς, ἀλλ ἅτινι ἂν σκληρὸν ἦϑος 

ἐχούσῃ ἐντύχῃ, ἀπέρχεται" ἢ δ᾽ ἂν μαλακὸν, οἰκί- 
ὥξται. ἁπτόμενον οὖν ἀεὶ καὶ ποσὶ καὶ πάντη ἐν 
μαλακωτάτοις τῶν μαλακωτάτων, ἁπαλώτατον ἀνά- 
γπκῃ εἶναι. νεώτατος μὲν δή ἐστι καὶ ἁπαλώτατος. 
πρᾶς δὲ τούτοις, ὑγρὸς τὸ εἶδος. -οὐ γὰρ ἂν οἵόστ᾽ 
ἤᾺ πάντη περιπτύσσεσθαι, οὐδὲ δι πάσης ψυχῆς, 
καὶ εἰσιὼν τοπρῶτον λανϑάνειν καὶ ἐξεὼν, εἴ σκλη- 
ρὺς ἣν. συμμέτρου δὲ καὶ ὑγρᾶς ἰδέας μέγα τεκμή- 
ρέον ἢ εὐσχημοσύνη" ὃ δὴ καὶ διαφερόντως ἐκ πάν- 
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τῶν ὁμολογουμένως ἔρως ἔχει: ἀσχημοσυνῇ γὰρ ᾿ 
κοὶ Ἔρωτι πρὸς ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ καλ- 

. 7 δ 

λος ἤ. κατ᾽ ἄνϑη δίαιτα τοῦ ϑεοῦ σημαίνει. ἀγναν- 
ϑεὺ γὰρ καὶ ἀπηνϑθϑηκότι καὶ σώματι καὺ ψυχῇ, καὶ 

ἄλλῳ ϑρθόνν, οὐκ ἐνέξει Ἔρως" οὗ δ᾽ ἂν εὐανϑής 

τὸ χαὶ εὐώδης τόπος ἡ, ἐνταῦϑα καὶ ἵζει καὶ μένει. 
Ἃ Υ ε μ ττν, ο- Ἃ ω ς ᾿ 

περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ θϑεοὺ καὶ ταῦτα. ὑκανῶ, 

καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται. περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος με- 
τὸ ταῦτα λεκτέον" τὸ μὲν μέγιστον, ὅτι Ἔρως οὔτ᾽ 
3 -ἷὕ 838. ἄπ  . ἃ ο 2, ς τ ω 21 "Ἢ 

ἀδικεῖ, οὔτ᾽ ἀδικεῖται, οὔτε ὑπὸ ϑεοῦ, οὐτς ϑεὸν, 
27 Φ' δα 2} Ε 2] Ἢ 3 

οὔτε ὑπ ἀνθρώπου, οὔτε ἀνϑρωπον. οὔτε γὰρ αὖ- 
᾿ ἢ " » ἤρα ἢ 4. λέν 2 

τὸς. βίᾳ πάσχει, εἴτι πάσχει" (βία γὰρ ἔρωτος οὐχ 
7 - "»΄ὋἜ »"ν Π 3 

ἅπτεται) οὔτε ποιῶν, ποιεῖ. πῶς. γὰρ ἑκὼν Ἔρωτι 
»"» »ΣΦἼΨ 3 , ᾿ ς 

πῶν ὑπηρετεῖ" ἃ δ᾽ ἂν τις ἑκὼν ἑκόντι ὁμολογήσῃ, 
φασὶν οὗ πόλεως βασιλεῖς νόμοι δίκαια εἶναι. πρὸς 
δὲ τῇ δικαιοσύνῃ, σωφροσύνης πλείστης ἐϑεύχϑα εἰ- 
γαν γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ κρατεῖν ἡδονῶν 

ΜΞ Ὁ 2] φνι ᾽ ς ᾿ ; καὶ ἐπιϑυμιῶν" ᾿Ἔρωτος δὲ μηδεμίαν ἡδονὴν κρείτ- 
[εν ε; -Ὁ 2. ς Ὁ ἘΞ 

τω εἶναι. εἰ δὲ ἥττους, κρατοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ τοῦ Ἔρω- 

τος, ὃ δὲ κρατοῖ. κρατῶν δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν 
ὁ Ἔρως, διαφερόντως ἂν σωφρονοῖ. καὶ μὴν εἴς γ8 
5 ἜΑ 2) Ε 32ςν 7 5 7 ΒῚ Π ΕΥ) 

ἀνδρίαν Ἔρωτι οὐδὲ «ἴρης ἀνθίσταται. οὐ γὰρ ἔχευ 
᾽᾽ 2| 5 9 323) χει 2) “Φ" 2 ᾽ 

Ἔρωτα Ἄρης" ἀλλ Ἔρως, «Ἴρη, ἀφροδίτης, ὡς λό- 
γος. κρεέττων δὲ ὁ ἔχων τοῦ ἐχομένου. τοῦ δ᾽ ἀγ- 

͵ οὖ ] ΡῪ γ' 

δρειοτάτου τῶν ἄλλων κρατῶν, πάντων ἂν ἀγδρειό- 
τατος εἴη.. περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὺ σωφροσὺ- 
γ Μοὶ 9" ὃ γ᾽ “Ὁ 9 οὉ 3) ὶ δὲ ᾿ 

ῃης. κὰν αν θείας " του ὥὕξεου ξειρητοι.. ἀμ ὃ σοφέας 

λείπεται. ὅσον οὖν ὃ υνωτὸν, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν. 
καὶ πρῶτον μὲν, ἵν αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην 

ΒΝ 
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τιμήσω, ὥσπερ "Ἐρυξίμαχος τὴν ξαυτοῦ, ποιητὴς ὃ 
ϑεὸς συφὸξ, οὕτως ὥστε καὶ ἄλλον ποιῆσαι" πᾶς γοῦν 
ποιητὴς γίγνεται, κἀν ἄμουσος ἢ τοπρὶν, οὗ ἂν Ἔρως 

ἅψηται. ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσϑαι, ὅτι ποι-- 
ητὴς δ᾽ Ἔρως ἀγαϑὸς, ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν 
κατιὶ μουσικὴν. ἃ γάρτις μὴ ἔχει, ἢ μὴ οἶδεν, οὔτ᾽ 
ἂν ἑτέρῳ δοίη, οὔτ᾽ ἂν ἀλλον διδάξειε. καὶ μὲν δὴ 
τὴν 78 τῶν ζώων “ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεταν 
μὴ οὐχὶ Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, ἢ γίγνεταί, τὸ κιὶ φύ- 

ὅταν πάντα τι ζῶα; ἀλλὰ Ῥὴκ τῶν τεγνῶν δημιουρ- 

γέαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὗ μὲν ἂν ὃ ϑεὸς οὗτος διδάσκα- 7 
λος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ φανὸς ἀπέβη; οὗ δ᾽ ἂν 

2).γ: Ἀπ ΚΩ͂ [ ᾿ 

ἥρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικὴν γε μὴν καὶ 
ἐμτριρεὴν καὶ μοντιιὴν ᾿“πόλλων ἀνεῦρεν, ἐπιϑυμέίας 

καὶ ἔρωτος ἡγεμονεύσαντος. ὧστε καὶ οὗτος Ἔρω- 
5.1 , 

τος ἂν εἴη μαϑητῆς" καὶ Ποῦσαι μουσικῆς, καὶ 
Ἐπ 3 ΟΜ ο Ἁ Α 

φαιστος χαλκείας, καὶ ϑηνκ ἐστουργίας, καὶ Ζεὺυς 

κυβεργήσεως ϑεῶν τὸ καὶ ἀνϑρώπων. ὅϑεν δὴ καὶ 
κατεσκευάσθη τῶν θεῶν τιὶ πράγμοτα; ἔρωτος ἐγ- 

γενομέγου δηλονότι κάλλους. αἴσχει γὰρ οὔκ ἕπεςιν 
27. .- -Ὁ- ᾿ ,; Ὑ Ε ϑ ἷ Ὁ “ ᾿ ε Ἃ 

ἰρως" προτοῦ δὲ, ὠσπερ ὃν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ 
ς , τυ ΤΙ Ὁ ᾿Α ὃ ι ᾿ - », ἸΔΡΣ 

δεινὰ Θεοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, δια τὴν τῆς Αἰνάγ- 
᾿ ἢ ᾿ 2 ς ι Ξ ΠΥ , - 

κης β βασιλείαν" ἐπειδὴ δ᾽ ὁ ϑεὸς οὗτος ἔφυ ἐκ τοῦ 

ἐρᾷν τῶν καλῶν, πάντ᾽ ἀγαθὰ γέγονε καὶ ϑεοῖς καὶ 

ἀνϑρώποις. οὕτως ἐμοὲ δυκεῖ, ὦ Φαῖδρε, Ἔρως, 
πρῶτος αὐτὸς ὧν κάλλιστος καὶ ἄριστος, μετιὶ τοῦτο 

τοῖς ἄλλοις ἀλλὼν τοιούτων αἴτιος εἶναι. ἐπέρχεται 

δέ μὸι τὲ καὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
ποιῶν Εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθοώποις, πελάγει δὲ γαλὴ- ! “ἰϑΉη» μὲν ἐν ἀγνῸ ὔ Ἶ 75 "ἢ 
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νην, Ἰγηνεμίαν ἀνέμων, κοίτην, ὑπνόν τ᾽ ἐνὶ πὴ δε, 
οὗτος δὲ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν Ἀενοῖ, οἰκειότητος 

δὲ πληροῖ" τὰς τοιάσδε ξυνόδους μετ᾿ ἀλλήλων πά- 
γ ς - 2 - Ι 

σᾶς τιϑεὶς συνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν χοροῖς, ἐν ϑυσί-- 
" ς 5 

αἷς, γιγνόμενος ἡγεμών: πρᾳότητα μὲν πορίζων, ἂ- 
͵ δ᾽ τ ΙΖ’ Ἧ λ ἢ) 3 Π γχδ 

γριοτητα ἐξορίζων " φιλούωῶρος εὐμεγείας, ἀὐῶρος 
" Ὁ διὰ 

δυσμενείας" ἵλεως, ἀγαϑὸς, ϑεατὸς σοφοῖς, ἀγαςὸς 
- ᾽ 39 “Ὁ 

ϑεοῖς - ζηλωτὸς ἀμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις" τρυφῆς, 

ἁβρότητος, χλιδῆς, χαρίτων, ἱμέρου, πόϑου πατὴρ" 
ἐπιμελὴς ἀγαϑῶν, ἀμελὴς κακῶν. ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ, 

) ) ᾿ Γ 5 , 
ὃν πόϑῳ, ἐν λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παραςατης 

᾿ 27 ῇ “- Ἁ ΞῚ 

τὸ καὶ σωτὴρ ἀριστος" ξυμπάντων τὸ ϑεῶν καὶ ἀν- 
ς " Π 27 ε« 

ϑυώπων κόσμος" ἡγεμὼν κάλλιστος καὶ ἀρίστος" ᾧ 

δεῖ ἕπεσθϑαν πάντα ἄνδρα ἐφυμνοῦντα καλῶς, καλῆς 
δῇ ᾿ Ρ ει χὃ 9:ελ᾽ : Ὁ ᾿ 9 ὯΨ τε 

δῆς μετέχοντα " ἣν ἄδει ϑέλγων πάντων ϑεῶ 
5 τ ͵ 3 ἢ ω 

καὶ ἀνθρώπων γόημα. Οὗτος, ἕφη, ὃ παρ ἐμοῦ λό- 
9 Ὁ ῳ Ὁ 5 “ [4 ᾿Ὶ τ 

γος, ὦ Φαῖδρε, τῷ ϑεῷ ἀνακείσϑω" τὰ μὲν, παι- 

διᾶς, τὰ δὲ, σπουδῆς μετρίας, καϑ' ὅσον ἐγὼ δύνα- 

μαι, μετέχων. Εἰπόντος δὲ τοῦ οκβοίγου πίάντας 
3» 9 ἤ 5 { - ᾿ ἢ 

ἔφη ὁ Αφιστόδημος ἀναϑορυβῆσαι τοὺς παρόντας, 

ὡς πρεπόντως τοῦ νεανίσκου εἰρηκότος καὶ αὑτῷ 

καὶ τῷ ϑεῷ. Τὸν οὖν Σωχράτη εἰπεῖν, βλέψαντα 

εἰς τὸν ᾿Ερυξίμαχον, ᾿ρά σου δοκῶ, φάναι, ὦ ποὺ 

“ἱκουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δὲ διέγαι; ἀλλ᾽ οὐ μα»ν- 
τικῶς, ἃ γῦν δὴ ἔλεγον, εἰπεῖν, ὅτι ᾿Ἰγάϑων ϑαυμα- 

»“Ὗ 2 1 ᾿ .) 9 “ 

στῶς ἐρεῖ, ἐγὼ δ΄ ἀπορήσαιμι; Τὸ μὲν ἕτερον, φάναι 
3... ἢ “υ - 5 ; ε 

τὸν ᾿Βρυξίμαχον, μαντικῶς δοκεῖς μοι εἰρηκέναι, ὅτι 
Ρ] ᾿ Ῥ -Ὁ ι τ Ν} Τ 3 Ξ- 

γάϑων εὖ ἐρεῖ" τὸ δὲ σὲ ἀπορήσειν, οὐκ οἶμαι. 
»ὋοἋ ΕἸ »" 3 

Καὶ πῶς, ὦ μακάριε, εἰπεῖν τὸν Σωκράτην, οὐ μέλλω 
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ἀπορεῖν καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλος δὅστισοῦν, μέλλων λέξειν 
μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν λύγον ῥηθέντα; 

ἃ Α ΕῚ 3 ᾿ ΠῚ ᾿ καὶ τὰ μὲν ἀλλα οὐχ ὁμοΐως μὲν θαυμαστά" τὸ δὲ 
ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν ὀνομάτων καὶ δημά. 
τῶ» τἷς οὐκ ἂν ἐξεπλάγη ἀκούων; ἐπεὶ ἔγωγε ἐνῚθυ- 

μοὕμεγνος ὅτι αὐτὸς οὐχ οἱόστ' ἔσομαι οὐδ᾽ ἐγγὺς 
τούτων οὐδὲν καλὸν εἰπεῖν, ὕπ᾽ αἰσχύνης ὀλέγου ἃ. 
ποδρὰς ᾧχόμην, εἶ ποῖ εἶχον. καὶ γάρ με Τοργίου ὃ 
λόγος ἀνεμίμνησκεν. ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ “Ομήρου 
ἐπεπόνϑειψ" ἐροβούμην μὴ μοι τελευτῶν ὁ ̓ 4γάϑων 
Τοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ ἐπὲὶ τὸν 
ἐμὸν λόγον πέμψας, αὐτόν με λίϑον τῇ ἀφωνίᾳ ποι- 
ἦσειε. καὶ ἐνενόησα τότε ἄρα καταγέλαστος ὧν, ἡνἱ- 
κοι ὑμῖν ὡμολόγουν ἔν τῷ μέρει μεϑ' ὑμῶν ἐγκωμιά- 
σεσϑαύ τὸν Ἔρωτα, καὶ ἔφην εἶναι δεινὸς τὰ ἔρωτι- 
κα" οὐδὲν εἰδὼς ἄρα τοῦ πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκω- 

μιάξειν δτιοῦν. ἐγὼ μὲν γὰρ, ὑπ᾽ ἀβελτηρίας, ᾧμην 
δεῖν τἀληϑὴ λέγειν περὶ ἑκάστου τῶν ἐγκωμιαζομέ- 
γων" καὶ τοῖτο μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ 

κάλλιστα ἕκλ ἱεγόμένους, ὡς εὐπρεπέστατα τιϑέναι. 
καὺ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδὼς 
τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. τὸ δὲ ἄρα, ὡς 
ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἣν τὸ καλῶς ἐπαινεὺν ὅτιοῦν, ἀλλὰ 

᾿ τὸ ὡς μέγιστα ἀνατιϑέναν τῷ πράγματι καὶ ὡς καλ- 
λιστα, ἐάν τε Ἵ οὕτως ἔχοντα, ἐάν τε μή. εἰ δὲ ψευ- 
δῇ, οὐδὲν ἀρ ἣν πρᾶγμα. προυρήϑη γὰρ, ὡς ἔοικεν, 
ὅπως ἕκαστος ἡμῶν τὸν Ἔρωτα ἐγκωμιάζειν δόξει, 

οὐχ ὅπως ἐγκωμιάσεται. διὰ ταῦτα δὴ, οἶμαι, πάν- 
τὰ λόγον κινοῦντες ἀνατίϑετε τῷ Ἔρωτι, καὶ ᾳατὲ 
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αὐτὸν τοιοῦτόν τὸ εἶνοιν καὺ τοσούτων ὈΥΤΙΟΨ, ὕσπως 

ΕῚ 

͵ 
“ῳ 

ἂν φαίνηται ὡς κάλλιστος καὶ ἄριστος δηλονότι τοῖς 

, ᾿ ΟΝ γ με 3) τε μά το δ. Ἵ ; Ἅ 

μὴ γινώρνονοις οὐ γὰρ ἂν ποῦ τοῖο 78 εἰδόσι.
 τοῖς 

καλῶς γ᾽ ἔχει καὶ σεμνῶς Ὁ ἔπαινος. ἄλλα γὰρ ξγῶ 

οὐκ ἤδειν ἄρα τὸν τρόπον τοῦ ἐπαίνου" οὐδ᾽ εἰδώς, 

ὑμῖν ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρεν ἐπαινέσε- 
Ἶ Μ᾿ Φ ᾿ ς ι ι 

σθαι. ἡ γλῶττα οὖν ὑπέσχετο" ἢ δὲ φρὴν, οὔ. χαι- 

ρέτω δή. οὐ γὰρ ὅτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον" 

3 ι » ῇ 32 ’ 9η 5 8 Υ 3 Ὁ 

οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" οὐ μεντού. ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ, 

5» Π " 2 Υ 5 - ε ΕῚ “2 “- 

εἰ βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν ΧΟΤ ἐμαυτὸν, οὐ πρὸς 

. ᾽ 
η » ὯὩ 

τοὺς ὑμετέρους λόγους" ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω. Ὁρὰ 

οὖν, ὦ Φαῖδρε, εἴ τιν καὶ τοιούτου λόγου δέῃ, περὺ 
) θὲ, 

͵ ἢ» Ὁ 

3: 9 » " 39 ᾿ 2. τ ἀνεκτὰ 

Ἔρωτος τἀληϑῆ λεγόμενα ἀχοῦξιψ, ὀγνόμασν δὲ καὶ 

ϑέσει ῥημάτων τοιαύτῃ ὅποΐα ἂν τις τύχῃ ἐπελϑοῦ- 

να. Τὸν οὖν Φαῖδρον ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν 

λέγειν, ὅπη αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰπεῖν, ταύτῃ. "Ἔτι 

, "γι. ὦ φαῖδροε, πάρες μοι ̓ 4 ἰϑωνα μίκρ᾽ 
τοΐνυν, φάναι, ὦ Φαῖδρε, πάρες μου «4γαψῶΡα μΐχρ 

ΕΝ, ᾿ 32 
3 - 

ἄττα ἐρέσθαι, ἵνα ἀνομολογησάμενος πὰρ αὑτοῦ, 

᾿ « 2 Π 9 ΠῚ “ 
᾿ - . 

οὕτως ἤδη λέγω. -“Αλλὰ παρίημι, φάναι τὸν Φαῦδρον, 

ἀλλ ἐρώτα. Μετὰ ταῦτα δὴ τὸν Σωκράτη ἔφη ἔν- 
᾿ ! 

᾿ 

ϑένδε ποϑὲν ἄρξασϑαι. Καὶ μὴν, ὦ φίλε ᾿Αγάϑων, 

καλῶς μοι ἔδοξας καϑηγήσασϑαι τοῦ λόγου, λέγων 

ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν ἐπιδεῖξαι ὅποῖός τις ἑξὺν 

«εν ως, , ΑΥας 3 ῳ Ερν Ἅ 9 

δ΄ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἐργαὰ αὐτοῦ. ταύτην τὴν ἀο- 

ΠῚ 
3 

ὔ Ε] 

“ 

χὴν πάνυ ἄγαμαι. γϑι οὖν μου περὶ Ἔρωτος, ἔπει- 

δὴ καὶ τἄλλα καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς διῆλϑες οἷός 

ἐστι, καὶ τόδε εἰπὲ, πότερον ἐστὶ τοιοῦτος, οἷος εἰ- 

Υ 3! ΟΥ 2 τ 7) 2 ο»- Ψ] 3 5 

γαΐ τινος ἔρως, ὁ Ἔρως, ἢ οὐδενός. ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ εἰ 

᾽Ὰ 
τῳ ΕλῚ , 

μητρός τινος ἢ πατρός ἐστι" (γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ 



ΠΥ ΥΞ 

948 ῬΙΑΤΟΝΙΚΒ μου. αν, 
5.) χε. 3 Ἦν ΠῚ 3 ἐρώτημα, εἰ "Έρως ἐστὴν ἔρως πατρὸς ἢ μητρὸς) ἀλλ ΒΕ} 5» 5 ο 9 2 ὥσπερ «ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων, ἀρὰ ὃ πα- 

. Ἃ Ψ ι τὴρ ἐστὶ πατὴρ τινὸς, ἢ οὐ, εἶπες ἂν δήπου μοὶ, εἰ ἐβϑ "λ λῶο 9 γος ὧν μ 32) Εν ῶ' ἐβούλου καλὸς ἀποκρένασϑαι, ὃτι ἔστιν υἱέος γε ἢ 
᾿ « Α ι 2. 2} [ 4 Θυγατρὺς, ὃ πατήρ, πατὴρ" ἢ οὐ; Πάνν γε, φουγαῦ Ν, ΚΟ ’ ᾿ - 5. ἵ εὐ ον ς τὸν γαϑωγα. Οὐκοῦν καὶ ἢ μήτηρ ὡσαύτως; Ὃ- οαυ Ὃν ᾿Α "π 

-Ὄ μολογῆσαι καὶ τοῦτο. ἔδτι τοίνυν, εἰπεῖν τὸν ΣΏ- 
) 

" πράτη, ἀπόκριναι ολίγα πλείω, ἵγα μᾶλλον καταμά- τ, τι 4 "1 5» Ἁ 2 Υ̓ ὃ χὺ ἣ . ϑῆς ὁ βούλομαι. εἰ γκρ ἐροίμην, τὸ αχέ; ἀδελφὸς, 253ϑΆᾷᾺᾷ.. -᾿ τ 2 ’ 2» ι ἘῚ ἡ ΡλῚ 2) ὄντὸ τοῦτο ὁπεὲρ ἐστίν, ἕστι τινὰς ἀδελφὸς, ἢ οὔ; - Ἄς ἰὼ 9 -ὠ.»}᾿λο» 9 - ε ᾿ Φαάναι, εἶναι. Οὐκοῦν ἀδελφοῦ, ἢ ἀδελφῆς; Ομο- .- ὦ « ῇ Ἃ . ΒΥ 3 “ δ λογεῖν, Πειρῶ δὴ, φαναι, καὶ τὸν ἔρωτα εἰπεῖν. ὃ 3; Ψ» » εἶ 5 ι ΡΒ] [2 [2 ι ε φῶς, ρῶς ἔστεν οὐδενὸς, ἢ) τινός; Πάνυ μὲν οὖν ο ᾿ ὐ - ἔστι, Τοῦτο μὲν τοΐγυν, εἰπεὶν τὸν «Σωκράτη, φὺ- . 
μ- , πὲ 

3 λαξον σταρἃ σαυτῷ, μεμνημένος ὅτου" τοσόνδε δὲ εἰς 
πὲ, πότερον ὃ ἔρως, ἐκείνου οὗ ἐστιν ἔρως, ἐπιϑυμεῖ 3 ΣΝ 2 , γ γ ,ὕ, ᾿. ἢ αὐτου, ἡ οὐ. ἥανυ γε, φάναι. “Πότερον ἔχων αὐτὸ [3 ) ζ “- δον [Ὁ "Ἂν ) δυ Ἂ 9 - οὐ ἐπιϑυμεῖ τὸ καὶ ἐρᾷ, εἶτα ὁπιαϑυμεῖ τε καὶ ἔρᾳχ ; γᾷ 2 3, Ἢ) 2 2, ; ᾿ς τ ΞΟ Ψ Υ͂ ΑΔΕ, ἢ οὐκ ἔχων; Οὐκ ἔχων, ὡς τὸ εἰκός γε, φάναι. Σκχό- « - 

5 - 9 γῦξν δὴ, εἰπεῖν τὸν “ωχράτῃ, ἀντὲ τοῦ εἰχότος, εἰ 5 [2 «Ὁ : ΕῚ ο ΡῚ .α χ ΕῚ ᾿ ΕἸ “Ψαγκή οὐτὼ τὸ ἐπιϑυμοῦν ἐπιϑυμεῖν οὗ ἐνδεές ἐ- 2}. Α ᾿ 9 ΐ -Ὁ ΨῈΝ τ ) "δ ᾿ 5 2 ᾿ Υ στέν, ἢ μὴ ἐπιϑυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεὲς ἢ. ἐμοὶ μὲν “ἢ 4 9 Ἵ “ο ὃ -»-Ὃ- 2 94 Π ᾳ ᾿ εξ ΠῚ , ᾽ ᾿ν 70 σαυμαστος δοκεῖ, ὦ ἀγάϑων, ὡς ἀνάγκη εἶγαι. “- »- Ἃ 
-ἢΣ-ο ““ ͵ π  Ν σοὺ δὲ πῶς; Καμοὶ, φάναι, δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ἀρ {1 5» Ἷ ᾿ 2Ὰ ᾿ ᾿ οῦν βούλοιτ᾽ ἄν τις, μέγας ὧν, μέγας εἶναι; ἢ ἰσχυ- , ΕλῚ 

“-οΣ 
᾿ θὸς ὧν, ἰσχυρός; ᾿Αδύνατον, ἐκ τῶν ὁμολογουμένων. " ) ) 

ς ΡΒ 2 Οὺ γάρ που ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων ὃ γε ὦν. ᾿ἡληϑὴ 
λέγεις. 11 γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὧν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἷ- 
δ,ξις, “Ὁ 70 ποι οχυρός αν ρ Εἰ δ Χὺς ς 

2 ΄ 
ἉἋ τῶν, φᾶγαν τὸν «Σωκράτη, καὶ ταχὺς ων, τρχὺς" καὶ 



ο.(,6. ' σΟΝΥΙΥΙΥΝΜ, ; “40 

ὑγιὴς ὧν, ὑγιής" ἴσως γὰρ ἂν τις ταυτὶ οἰηϑείη καὶ 
πάντα τὸ τοιαῦτα, τοὺς ὄντας τὸ τοιούτους καὶ ἔχον- 

τας ταῦτα, τούτων ἀπερ ἔχουσι καὶ ἐπιϑυμεῖν. ἵν 
οὖν μὴ ἐξαπατηϑῶμεν, τούτου ἕνεκα λέγω. τούτους 
γὰρ, ὦ ̓ γάϑων, εἰ ἐνγοεῖς, ἔχειν μὲν ἕχαστον τοὺ- 
τῶν ἐν τῷ παρόντι ἀνάγκη ἃ ἔχουσιν, ἐάν τε βούλων- 
ται, ἐάν τὲ μὴ. καὶ τούτου γε δήπου τίς ἂν ἐπιϑυ- 
μήσειεν; ἀλλ᾽ ὅταν τὶς λέγῃ ὅτι, ᾿Εγὼ ὑγιαίνων, βού- 
λομαι ὑγιαίνειν, καὶ πλουτῶν, βούλομαι πλουτεῖν, 
καὶ ἐπιϑυμῶ αὐτῶν τούτων ἃ ἔχω" εἴποιμεν ἂν αὖ- 
τῷ ὅτι, Σὺ, ὦ ἄνϑρωπε, πλοῦτον κεκτημένος καὶ ὕ- 
γείαν καὶ ἰσχὺν, βούλει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 
ταῦτα κεχκτῆσϑαι. ἐπεὶ ἐν τῷ γε γῦν παρόντι, εἴτε 
βούλει, εἴτε μὴ, ἔχεις. σκόπει οὖν, ὅταν τοῦτο λέγῃς 
ὅτι, ἐπιϑυμῶ τῶν παρόντων, εἰ ἄλλό τι λέγεις ἢ τό- 
δὲ, ὅτι, βούλομαι, τὰ νῦν παρόντα, καὶ εἰς τὸν ἔπει- 

τὰ χρόνον παρεῖναι. ἀλλό τι ὁμολογοῖ ἅν; Συμφά- 
γαν ἔφη τὸν ᾿4γάϑωνα. Εἰπεῖν δὴ τὸν Σωχράτη, Οὐκ- 
οὖν δὴ τοῦτό γ᾽ ἐστὶν, ἐκείνου ἐρᾷν, ὃ οὔπω ἕτοιμον 
αὐτῷ ἐστιν, οὐδὲ ἔχει τὸ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦ- 
τα εἶναι αὐτῷ σωζόμενα τὰ νῦν παρόντα. Πάνυ γε, 

φάναι. αὶ οὗτος ἄρα, καὶ ἄλλος πᾶς ὁ ἐπηλυμῶν, 
τοῦ μὴ ἑτοίμου ἐπιϑυμεῖ, καὶ τοῦ μὴ παρόντος, καὶ 

ὃ μὴ ἵζει, καὶ ὃ μὴ ἔστιν αὐτὸς, καὶ οὗ ἐνδεής ἔστι, 
τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστὶν ὧν ἢ ἐπιϑυμία τὲ καὶ ὃ ἔρως ἐστί. 

Πάνυ γ᾽, εἰπεῖν. Ἴϑι δὴ, φάγναν τὸν Σωκράτη, ἄγο- 
“μολογησώμεϑα τὰ εἰρημένα. ἄλλο τί ἐστιν ὃ ἔρως 
πρῶτον μὲν τίνων, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ 
αὐτῷ. ᾿γαὶ, φάναι, ᾿μπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσϑητι, τί- 



950 ΡΙΑΤΟΝ 15 ῬΡ.501.α.}.6.8. 

γὼ» ἔφησϑα ἔν τῷ λόγῳ εἶναι τὸν Ἔρωτα. εἰ δὲ βοὺ- 
λει, ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι γάρ σε οὕτωσϊ πῶς εἰ- 
σεν, ὅτι τοῖς ϑεοῖς κοαεσ πεν ΚΟ Ὁ ἢ τοὶ πράγματα δὲ 

ἔρωτα καλῶν" αἰσχρῶν γὰρ οὔκ εἴη ἔρως. οὐχ οὕτω- 
σἱ πως ἔλεγες; Εἶπον γὰρ, φάναι τὸν ᾿γάϑωνα. 
᾿Καὺ ἐπιεικῶς γε λέγεις, ὦ ἑταῖρε, φάναν τὸν ΣΣωχρά- 

Ἂ 5 ω [4 2»ὔ 32] φς« 3» ᾿ 

τη. καὶ, εὐ τοῦτο οὕτως ἔχει, ἀλλοτι ὃ ἔρως, κάλλους 
δὴ ΦΩ͂Σ τς ϑ,- δ᾽ 2! “Ω ἢ [ 0 32 ω-Ὁ ὩΣ 
ἂν εἴη ἕρως, αἴσχους δ᾽ οὐ. Ὡμολόγει. Οὐκοῦν ὦμο- 
λόγηται, οὗ ἐνδεὴς ἐστι, καὶ μὴ ἔχει, τούτου ἐρᾷν. 

Ν 5 - 3... 4 2  »» Ὰ 3 2) ς 2) 
Ἰγαὶ, εἰπεῖν. Ἐνδεὴς ἀρ ἔστι καὶ οὐκ ἔχει ὃ .᾿Ερως 
κάλλος. Αγάγκη, φάναι. Τί δέ; τὸ ἐνδεὲς κάλλους, 

καὶ μηδαμῆ κεκτημένον κάλλος, ἄρα λέγεις σὺ καλὸν 
εἶναι; . Οὐ δῆτα. Ἔτι οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν 

εἶναι, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; Καὶ τὸν “γάϑωνα εἰ- 

πεὺν, κινδυνεύω, ὦ “Σώχρατες, οὐδὲν εἰδέναι ὧν τό-᾿ 

τὲ εἶπον. αὶ μὴν καλῶς γε εἶπες, φάναι, ὦ .4γά- 
ϑων. ἀλλὰ σμικρὸν ἕτι εἰπὲ, Ταἀγαϑὰ οὐ καὶ καλὰ 

ξὸ - 2: βἰα: ἸΟῪ ε 2) - - 
δοκεῖ σοι εἶναι; Πμοιγε. ἘὼπΆ ρα δ᾽ Ερως τῶν καλῶν 
ΕἸ Υ͂ 2 ι Ἄν ΕΣ ι ι ΒΡ} οω ΌῚ -Ὁ 

ἐνδεὴς ἐστι, τὰ δὲ ἀγαϑὸὺ, καλὰ, κἂν τῶν ἀγαϑῶν 
ΕἸ δι ΕΣ ὈΥΞΕΕ ᾿] Υ͂ Ξτ ᾿ Ἃ 3 ΕλῚ 

ἐνδεὴς εἴη. γὼ, φάναι, ὡ Σωκχρᾶνεξ,, σοὶ οὐκ ἂν 

δυναίμην ἀντιλέγειν " ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω, ὡς σὺ λέγεις. 
Οὔμενουν τῇ ἀληϑείᾳ, Φύλινν ὦ φιλούμενε “41γά- 

ϑων, δύνασαι ἀντιλέγειν" ἐπεὶ Σωκράτει γε οὐδὲν 
ι Ἱ “ ᾿ 

χαλεπόν. ἹΚαὶ σὲ μέν γὲ ἠδὴ ἐάσω" τὸν δὲ λόγον τὸν 

περὶ τοὺ Ἔρωτος, ὃν ποτ ἤκουσα λιν ϑιρὸς μαντι- 

"ἧς “Ἰιοτίμας, ἡ 4) ταῦτά τε σοφὴ ἣν καὶ ἄλλα πολλὰ, 
καὶ ᾿ϑηναίοις ποτὲ ϑυσαμένοις πρὸ τοῦ λοιμοῦ δέ- 

32) 3 3 ΕἸ 7 -ο Υ͂ ει « π ἃ 3 

καὶ ἕτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς νόσου, ἢ δὴ καὶ ἐμὲ 
τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν" ὃν οὖν ἐκείνη ἔλεγε λόγον πει- 
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θέσομαι ὑμῖν διελϑεῖν ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοὶ 
καὶ ; “᾿γάϑωνι,. αὐτὸς ἀπ ἐμαυτοῦ, ὅπως ἂν δύνω- 
μαΐ. δεῖ δὴ, ὦ γάϑων, ὥσπερ σὺ διηγήσω, διελ 
ϑεῖν αὐτὸν πρῶτον, τὶς ἐστιν ὃ Ἔρως, καὶ ποῖός 
τις, ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ οὖν μοι ῥᾷστον εἰ- 

γαν οὕτω διελθεῖν, ὥς ποτὲ μὲ ἡ ξένη ἀναπρίγουσα 
διήει. σχεδὸν γάρ τι καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα του- 
αὕὗτα ἔλεγον, οἵάπερ νῦν πρὸς ἐμὲ ̓ γάϑων" ὡς εἴη 
δΈρως, μέγας ϑεός " εἴη δὲ τῶν καλῶν. ἤλεγχε δέ 
μὲ τούτοις τοῖς λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον" ὧς οὔτε 
καλὸς εἴη, κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον, οὔτε ἀγαϑός. καὶ 
ἐγώ, Πῶς ἄεγεις. ἔφην, ὦ “Διοτίμα; ; αἰσχρὸς ἄρα ὃ 
Ἔρως ἐστὶ καὶ κακός; Καὶ Ἶ, Οὐκ εὐφημήσεις; ἔφη. 

ἢ οἴεε, ὃ, τι ἂν μὴ καλὸν ἢ 2» ἀναγκαῖον αὐτὸ αἱ- 

σχρὸν εἶναι; ΠΠάλιστά γε. Ἢ καὶ ἂν μὴ σοφὸν, ἀ- 
μαϑές; ἢ οὐκ ἤσϑησαι ὅτι ἐστί τι μεταξὺ σοφίας 

καὶ ἀμαϑίας; Τί τοῦτο; Τὸ ὀρϑὰ δοξάζειν, καὶ 

ἄγευ τοῦ ἕχειν λόγον δοῦναι, οὐκ οἷσϑ᾽, ἕφη, ὅτι 
οὔτε ἐπίστασϑαι ἔστιν " ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν 
εἴη ἐπιστήμη; οὔτε ἀμαϑία; τὸ γὼρ τοῦ ὄντος τυγ- 
χάνον πῶς ἂν εἴη ἀμαϑία; . ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον 

ἢ ὀρϑὴ δόξα μεταξὺ φρονήσεως καὶ ἀμαϑέίας. “Ἅλη- 

ϑῆ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις. μὴ τοίνυν ἀγάγκαξε, ὃ μὴ 
καλόν ἐστιν, αἰσχρὸν εἶναι" μηδὲ, ὃ μὴ ἀγαϑὸν, κα- 

᾿χόν. οὕτω δὲ καὶ τὸν ΒΕρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς ὅμολο- 
γεῖς μὴ εἶναι ἀγαϑὸν, μηδὲ καλὸν, μηδὲν τι μᾶλλον 
οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, ἀλλά τι 

μεταξὺ, ἔφη, τούτοιν. Καὶ μὴν, ἦν. δ᾽ ἐγὼ, ὅμολ ̓ογεῖ- 
ταὶ γε παρὸ πάντων μέγας θεὸς εἶναι. Τῶν μὴ εἶ- 



. 
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δότων, ὃ ἑφῆ, πάντων λέγεις, ἢ ἢ καὶ τῶν εἰδότων ; Ξυμ- 
πάντων μὲν οὖν. Καὶ ἣ, γελάσασα, Καὶ “πῶς ἂν, 
ἕφη, ὦ ὦ “Σώκρατες, ὁμολογοῖτο μέγας ϑεὸς εἶναι πα- 
ρὰ τούτων, οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ ϑεὸν εἶναι; Τίνες 
οὗτοι; ἣν δ᾽ ἐγώ. Εἷς μὲν, ἔφη, σὺ, μία δ᾽ ἐγώ. Καὶ 
ἐγὼ πὴ 7ιῶς τοῦτο, ἔφην, λέγεις; Καὶ ἢ, “Ῥαδέ- 
ὡς, ἔφη" λέγε γάρ μοι, οὐ πάντας ϑεοὺς φὴς εὐδαί- 
μονὰς εἶναι καὶ καλούς; ἢ) τολμήσαις ἂν τινὰ μὴ 

φάναι καλόν τὲ καὶ εὐδαίμονα ϑεὸν εἶναι; Τὰ “1 
οὐκ ἔγωγ, ἔφην. Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις, οὗ τοὺς 

τἀγαϑὰ καὶ καλὰ κεκτημένους; Πάνυ γε. ἀλλὰ μὴν 
2) .τ 4 3 , ο΄ᾧ 5 -ᾧο Ἁ Ἰρωτά γε ὡμολόγηκας, δι’ ἔνδειαν τῶν ἀγαϑῶν καὶ 

τὶ -Ὁ 2ϑΚ. ν ς καλῶν, ἐπιϑυμεῖν αὐτῶν τούτων ὧν ἐνδεὴς ἔστιν. 
“Ὡμολόγηκα } γάρ. Πῶς δ᾽ ἂν οὖν ϑεὸς εἴη ὅγε τῶν 
καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἄμοιρος; Οὐδαμῶς, ὡς γ) ἔουκεν,. 
ς 

Ὁρᾷς οὖν, ἔφη, ὃτι καὶ σὺ Ἔρωτα οὔ ϑεὸν νομί- 
’ ; ᾿ ΞΘ ζν- 

ζεις; Τί οὖν ἂν, ἔφην, εἴη ὃ Ἔρως ϑνητός; Ἵκιστά 
9 λλ ι Υ͂ Υ͂ “Ώ Ἧ ᾿ Γ 2) Δ 

78. «ἀλλὰ τὸ μὴν; “δόπερ τὰ πρότερα, ἐφή, μεταξὺ 

ϑγητοῦ καὶ ἀϑαγάτου. Τἰ οὖν, ὦ Ζ]ιοτίμα; Ζαίμων , ᾽ 

μέγας, ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον με- 
ταξὺ ἐστι ϑεοῦ τε καὶ θνητοῦ. {1ἴνα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, δὺύ- 

, ες 

γαμιν ἔχον; ᾿Ἐρμηνεῦον καὶ δε δον ϑεοὶς 
ι 3. 5 , Χ 2 ἢ , ι - 

τὰ πὰρ ἀνϑροώπων, καὶ ἀνϑρώποις τὰ παρὰ ϑεῶν, 

τῶν μὲν τὸς δεήσεις καὶ ϑυοίας, τῶν δὲ τὸς ἐπιτά- 
.-- αὖ ᾽ »-ὖ7: ΓΕ ΟῚ 

ἕξεις τὸ καὶ ἀμοιβὲς τῶν ϑυσιῶν, ἐν μέσῳ δὲ ὃν ἀμ- 
“-“ο9 [4] ὕω 3 ῷω 

φοτέρων ουμπληφοῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυνδε-. 
’ ι «ες “ Ὁ ᾿ δέσθαι. διὰ τούτου καὶ ἡ μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ, καὶ 

ς ς ’ Ω , Χ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τὸ περὶ τος ϑυσίας καὶ τιὺς 
Π 3 ᾿ ) « "Ὁ Ἁ 

τελετὰς κοι τὸς ἐπῳδὰς, καὶ τὴν μαντείαν πᾶσαν καὶ 
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γοητείαν. ϑεὸς δὲ ἀνϑρώπῳ οὐ μέγνυται, ἀλλὰ διὸ 
τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διάλεκτος ϑέεοις 
πρὸς ἀνθρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καϑεύδουσι. 
καὶ ὃ μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὺς, δαιμόνιος ἀνήρ" 
ὁ δὲ ἀλλό τι σοφὸς ὧν ἢ περὶ τιὺς τέχν ας ἢ χειρουρ- 
2,ὰς τινὰς, βάναυσος. οὗτοι δὴ οὗ δαίμονες πολλοὶ 
καὶ παντοδαποί εἰσιν" εἷς δὲ τοὐϊων ἐστὶ καὶ ὃ Ε- 
ρως. Πατρὸς δὲ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τίνος ἐστὶ, καὶ μητρός; 
᾿δαυθάξερὸν μὲν, ἔφη, διηγήσασθαι" ὅμως δὲ σοι 
ἐρῶ. ὅτε γιὲρ ἐγένετο ἡ “ἰφροδί τη, εἱστιῶντο οἱ ϑεοὶ, 
οἵ τὲ ἄλλοι καὶ ὃ τῆς ΠΠήτιδος υἱὸς Πόρος" ἐπειδὴ 
δὲ ἐδείπγησαν, πγρητα ραν υσα, οἷον δὴ ἑὐωχέας οὔ- 
σῆς, ἀφίκετο ἢ Πενία. καὶ ἢν περὲ τὰς θύρας. ὃ οὖν 
Πόρος μεϑυσϑεὶς τοῦ νέκταρος, (οἶνος γὰρ οὕπω 

ἢ») εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελξ ὧν, βὲ βαρημένος 
εὖδεν. ἡ οὖν πενία ἐπιβουλεύουσα, διὰ τὴν αὑτῆς 
ἀπορίαν, παιδίον ποιήσασϑαι ἐκ τοῦ Πόρου, κατα- 
τλένεταί τὸ παρ αὐτῷ καὶ ἐκχύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ 
δὴ καὶ τῆς ̓Ἰφροδίτης ἀκόλουθος καὶ ϑεράπων γέ- 
πῊ ὁ "Ἔρος, γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐχείνης γρνεθλίδιρ: 
καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὼν περὲ τὸ καλὸν, καὶ τῆς 
᾿ἀφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενί- 
ας υἱὸς ὧν ὃ Ἔρως, ἐν ὐμάμξ, τύχῃ "αϑέστηκε, 
πρῶτον μὲν, πένης ἀεί ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ ἅποα- 
λός τε καὶ καλὸς, οἷον οἱ υὐλλᾷ; οἴονται, ἀλλὰ σκλη- 
ρὺς, καὶ αὐχμηρὸς, καὶ ἀνυπόδητος, καὶ ἀοικος" χα- 
᾿μαιπετὴς ἀεὶ ὧν, καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ ϑύραις καὶ ἐν 
᾿ὅδοῖς ὑπαιϑρίοις χοιμώμεγος " τὴν τῆς μητρὸς φὺ- 
'σιν ἔχων" ἀεὺ ἐνδείᾳ ξύνοικος. χατὸὼ δὲ αὖ τὸν πα- 
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τέρα, ἐπίβουλός ἐστι τοῖς. ἀγαϑοῖς καὶ τοῖς καλοῖς, 
ἀνδρεῖος ὧν, καὶ ἴτης, καὶ σύντονος" ϑηρευτὴς δει- 
γὸς, ἀεί τινας πλέκων μηχανὰς, καὶ φρογήσεως ἐπι- 

ϑυμητὴς, καὶ πόριμος " φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βί- 

οὐ " δεινὸς γόης, καὶ φαρμακεὺς, καὶ σοφιστής" καὶ 
οὔτε ὡς ἀϑάνατος πέφυκεν, οὔτε ὡς ϑνητός" ἀλλὰ 
τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ϑάλλει τὸ καὶ ζὴ, ὅταν 

εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ ἀποϑνγήσκει" πάλιν δὲ ἀναβιώσκε- 
ταῦ, διὰ τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν. τὸ δὲ ποριζόμενον 
ἀεὶ ὑπεκρεῖ. ὥστε οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ, οὔτε 
πλουτεῖ. σοφίας τε αὖ καὶ ἀμαϑίας ἐν μέσῳ ἐστίν. 
ἔχει γὰρ ὧδε: ϑεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεΐ, οὐδ᾽ ἐπιϑυ- 
μεῖ σοφὸς γενέσθαι. ἔστι γάρ. οὔδ᾽ εἴ τις ἄλλος σο- 
φὸς, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ᾽ αὐ οἵ ἀμαϑεῖς “Φιλοσοφοῦ- 
σιν, οὐδ᾽ ἐπιϑυμοῦσι σοφοὶ γενέσϑαι. αὐτὸ γὰρ τοῦ- 
τό ἐστι χαλεπὸν ἀμαϑία, τὸ μὴ ὄντα καλὸν κᾷγα- 
ϑὸν μηδὲ φρόνιμον, δοκεὺν αὑτῷ εἶναι ἱκαγόν. οὔκ- 
ουν ἐπιϑυμεῖ ὁ μὴ ϑἱόμενος ἐνδεὴς εἶναι οὗ ἂν μὴ 
οἴηται ἐπιδεῖσθαι. Τίνες οὖν, ἔφην ἐγὼ, ὦ “"οτίμα, 
οὗ φιλοσοφοῦντες; εἶ μὴτε οὗ σοφοὺ, “μὴτε οὗ ἅμα- 

ϑεῖς; 4ῆλον δὴ, ἔφη, τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδὲ,. ὅτι οἵ 
μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων ὧν ἂν καὶ ὃ ἔρως. ἔστι 
γοὶρ δὴ τῶν καλλίστων ἡ σοφία" Ἔρως δ᾽ ἐστὲν ἕρως 
περὲ τὸ καλόν. ὥστε ἀναγχαῖον Ἔρωτα φιλόσοφον 
εἰναι" φιλόσοφον δὲ ὄντα, μεταξὰ εἶναν σοφοῦ καὶ 
ἀμαϑοῦς. αἰτία δ᾽ αὐτῷ καὶ τούτων ἡ γένεσις. στ 
τρὸς μὲν γὰρ σοφοῦ ἐστι καὶ εὐπόρου, μητρὸς δὲ οὐ σο- 
φῆφκαὶ ἀπόρο υ. ἢ μὲν οὖν φύσις τοῦ δαέμονος, ὦ ὦ φίλε 
Σώκρατες, αὕτη. ὃν δὲ σὺ φήϑης Ἔρωτα εἶναι, ϑαυ- 
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μαστὸν οὐδὲν ἔπαϑες. φήϑης δὲ; ὡς ἐμοὺ δοχεῖ, τε- 

"μαιρομένῃ ἐξ ὧν λέγεις σὺ, τὸ ἐρώμενον, Ἔρωτα εἶ- 
γαι, οὗ τὸ ἐ ἐρῶν. διὰ ταῦτα σοὶ, οἶμαι; πάγκαλος 
ἐφαίνετο ὁ Ἔρως. καὶ γάρ ἐστι τὸ ἐραστὸν, τὸ τῷ 

ὄντι καλὸν καὶ ἁβρὸν καὶ τέλεον χαὶ μακαριστόν" 
τὸ δέ γε ἐρῶν, ἄλλην ἰδέαν τοιαύτην ἔχον, οἵαν ἐγὼ 
διῆλθον. Καὶ ἐγὼ εἶπον, Εἰεν δὴ ,ὦ ξένη. καλῶς 
γὰρ λέγεις. τοιοῦτος ὧν ὁ Ἔρως τίνα χφείαν. ἔχεν τοῖς 
ἀνϑρώποις; Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ, ἔφη, ὦ “Σώκρα- 
τες, πειράσομαι σὲ διδάξαι. ἔστι μὲν γὰρ δὴ τοιοῦ-- 
τος καὶ οὕτω γεγονὼς ὃ [Ἔρως, ἔστι. δὲ τῶν καλῶν, ὥς 
σὺ φής. εἰ δὲ τις ἡμᾶς ἔροιτο, Τί τῶν καλῶν ἐστιν ὃ 
᾿Ἔρος,. ὦ Σώκρατές τὸ καὶ Διοτίμα; ὧδε δὲ σαφέστε- 

θον ἐρῶ, Ὃ ἐρῶν τῶν» καλῶν, τί ἐρᾷ; Καὶ ἐγὼ εἶπον 
ὅτι γενέσϑαι αὑτῷ. 4λλ᾽ ἔτι ποϑεῖ, ἢ ἔφη, ἢ ἀπόκρισις 

δρώτησιν τοιάνδε, τί ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τὰ 
καλά; Οὐ πάνυ ἔφην ἕτι ἔχειν ἐγὼ πρὸς ταύτην τὴν 
ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρένεσϑαι. αλλ, ἔφη, ὥσπερ 
ἂν εἶτις μεταβαλὼν, ἀντὸὺ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαϑῷ χρώ- 

μενος, πυνϑάγοιτο, Φέρε, ὦ “Σώκρατες, ἐρῶ, ὄ ἐρῶν 
τῶν ἀγαθῶν, τί ἐρᾷ; » Τεγέσθϑαι, ἦν δ᾽ ἐγὼ, αὑτῷ. 

Καὶ τί ἔσται ἐκείνῳ ᾧ ἂν γένηται τἀγαθά; ; Τοῦτ 
εὐπορώτερον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἕχω ἀποκρίνασϑαι, ὅτι εὐδαΐ- 
μων ἔσται. Κτήσεν γὰρ, ἔφη, ἀγαϑῶν, οἵ εὐδαίμονες, 
εὐδαίμονες. καὶ οὐχέτι προσδεῖ ἔρεσϑαι, ἵἱνατέ δὲ 
βούλεται εὐδαίμων εἶναι ὃ βουλόμενος, ἀλλὰ τέλος δο- 
κεὶ ἔχειν ἡ ἀπόκρισις. ᾿᾿ληϑῆ λέγεις, εἶπον ἐγώ. Ταὺ- 
τὴν δὴ τὴν βούλησιν» καὶ τὸν ἔρωτος τοῦτον πότερω 
᾿κοιγὸν οἴει εἶναν πάντων ἀγϑρώπων, καὶ πάντας τά- 



88 - ΡΙΑΤΟΝΙΒ, ᾿ ἘΠ: 

γαϑὰ βούλεσϑαι αὑτοῖς. εἶναι ἀεί; ἢ πῶς λέγεις; Οὕ- 
τως, ἣν δ᾽ ἐγώ" κοινὸν εἶναν πάντων. Τί δὴ οὖν, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, οὗ πάντας ἐρᾷν φαμεν, εἴπέρ 7ε πάντες 
τῶν αὐτῶν ἐρῶσι, καὶ ἀεί; ἀλλὴ τινὲς φαμὲν ἐρᾷν, 
τοὺς δ᾽ οὔ; Θαυμάζω, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ αὐτός. “Αλλὰὶ μὴ 
ϑαύμαζ᾽, ἔφη" ἀφελόντες γὰρ ἄρα τοῦ; ἔρωτος τὶ εἰ- 
δος, ὀνομάζομεν, τὸ τοῦ ὑλου ἐπιτιϑέντες ὄνομα, 

ἔρωτα" τοὶ δὲ ἀλλα ἄλλοις καταχρώμεθϑα ὀνόμασιν. 
“Ὥσπερ τί; ἣν δ᾽ ἐγώ. “Ώσπερ τόδε. οἷσϑ᾽ ὅτι Ἄρης 

σις ἐστί τι πολὺ. ἢ γάρ τοι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃ» 
ἰόντι ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσα, ἐστὺὲ ποίησις. ὥστε καὶ αἱ 
ὑπὸ πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι, ποιήσεις εἰσί" καὶ 

οἵ τούτων δημιουργοὶ πάντες, ποιηταί. ᾿“ληϑῆ λέγεις. 
᾿1λλ ὅμως ἤδη οἷσϑ᾽ ὅτι οὐ καλοῦνται ποιηταὶ, ἀλλὰ 
ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα " ἀπὸ δὲ πάσης τῆς ποιήσεως 
ἕν» μόριον. ἀφορισϑὲν τὸ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ 
μέτρα, τῷ τοῦ ὅλου ὀγόματι προσα) ρεύεται. ποίη- 
σις γὰρ τοῦτο μόνον καλεῖται" καὶ οἵ ἔχοντες τοῦτο 
τὸ μόριον τῆς ποιήσεως, ποιηταί, ᾿“ληϑὴ λέγεις, 
ἔφην. Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ τὸν ἔρωτα, τὸ μὲν κεφά- 
λαιον ἐστὲ πᾶσα ἡ τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμία καὶ τοῦ 
εὐδαιμονεῖν, ὃ μέγιστός τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί: 
ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἄλλοι τρεπόμενοι πολλαχῇ ἐπ᾿ αὐτὸν, ἢ 

κατὶ χρηματισμὸν, ἢ κατὰ φιλογυμνασίαν, ἢ κατιὰὶ 
φιλοσοφίαν, οὔτ᾽ ἐρᾶν καλοῦνται, οὔτ᾽ ἐρασταὶ " οὗ 
δὲ κατὰ ἕν τι εἶδος ἰόντες καὶ ἐσπουδακότες, τὸ τοῦ 
ὅλου ὄνομα ἔχουσιν, ἔρωτά τε καὶ ἐρᾷν, καὶ ἐρασταί. 
Κινδυνεύεις ἀληϑῆ λέγειν, ἔφην ἐγώ. αὶ λέγεταν Ὁ 

7 γ 27 7 ε .« }λ 4 [οἱ ς -Ὀ «- 

μὲν γὲ τις, ἔφη, λύγος, ὡς οὐ ἂν τὸ ἡμίσυ ἑαυτῶν ζῆ“ 
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τῶσιν, οὗτοι ἐρῶσιν. ὃ δ᾽ ἐμὸς λόγος οὔτε ἡμίσεος 

φησὶν εἶνισι τὸν ἔρωτα, οὔτε ὅλου" ἐὰν μὴ Ἐ0}..}5} 
γὲ πὸ υ, ὦ ἑταῖρε, ἀγαϑὸν ὄν. ἐπεὶ αὑτῶν τε καὶ πό- 
δας καὶ χεῖρας ἐθέλουσιν ἀποτέμνεσϑαν οἱ ἄνϑρω- 
ποι, ἐὰν αὐτοῖς δοκῇ τὸ ἑαυτῶν πονηριὰ εἶναι. οὐ 

γὰρ τὸ ἑαυτῶν, οἶμαι, ἕκαστοι ἀσπάζονται: εἰ μὴ εἰ 
τις τὸ μὲν ἀγαϑὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ 
κακὸν, ἀλλότριον. ὡς οὐδὲν 75 ἄλλο ἐστὴν οὗ ἐρῶσιν 
ἄνθρωποι, ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ. ἢ σοι δοχοῦσε; Τὰ “ἢ 
οὐκ ἔμοιγε, ἢν δ᾽ ἐγώ. “ρ᾽ οὖν ἤδη οὕτως ἁπλοῦν 
ἐστι λέγειν, ὅτε οὗ ἄνϑρωποι τοῦ ἀγαθοῦ ἘΠΌΝΤΕ 

Ἰγαὶ, ἔφην. Τί δέ; οὐ που ϑετίον ἔφη, ὅτι καὶ εἰ- 
ναι τὸ ἀγαϑὸν αὑτοῖς ἐρῶσι; Προσϑετέον. Ὧρ᾽ οὖν, 
ἔφη, καὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ ἀεὲ εἶναι; Καὶ τοῦτο 
προσϑετέον. στιν ἄρα ξυλλήβδην, ἔφη, ὃ ἔρως τοῦ 
τὸ ἀγαϑὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί. ᾿Δἀληϑέστατα, ἔφην ἐγὼ, 
λέγεις. Ὅτε δὴ τοῦτο ὃ ἔρως ἐστὲν ἀεὶ, ἤδη τῶν τίνα 
τρόπον διωκόντων αὐτὸν, καὶ ἐν τίνι πράξει, ἡ σπου- 

δὴ καὶ ἢ σύστασις, ἔρως ἂν χαλοῖτο; τί τοῦτο τυγ- 

χάνει ὃν τὸ ἔργον, ἔχεις εἰπεῖν; Οὐ μέντ᾽ ἂν σε, ἔφην 
ἐγὼ, ὦ “Ἰοτίμα, ἐϑαύμαξον ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ ἐφοὶ των 

παρά σε αὐτὼ ταῦτα μαϑησόμενος. ᾿Αλλ ἐγὼ σοι, 

ἔφη, ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ, καὶ ΟΝ 
τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν. “Μαντείας, ἦν δ᾽ ἐ 

ἡϑὼ ἢ ὃ, τι ποτὲ λέγεις " καὶ οὐ μανθάνω. “4λ} ἐχὼ 
ἡ δὴ σαφέστερον ἐρῶ. κύουσι γὲρ, ἔφη, ὦ “Ζώκρατες, 
“τύντες ἀνϑρωποι χαὶ κατα τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν 

ψυχὴν" καὶ ἐπειδὰν ἔν τινι ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν. 
- ς« “Ὁ « νον ι "ὦ ἐπιϑυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσις. τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ οὗ 

Ῥω ΤΌ ΎΗ, Β 
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δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἢ γὸρ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 
συνουσία τόκος ἐστίν. ἔστι δὲ τοῦτο Θεῖον τὸ πρᾶ- 
γμα" καὶ τοῦτο ἐν ϑνητῷ ὄντε τῷ ζῴῳ ἀϑάνατόν 
ἐστιν, ἢ κύησις καὶ ἡ γέννησις. ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ ἀ- 
»αρμόστῳ ἀδύνατον γεγέσϑαι. ἀνθρβοάτοι δ᾽ ἐστὶ 
τὸ αἰσχρὸν σαγντὶ τῷ ϑεΐῳ" τὸ δὲ καλὸν, ἁρμόττον. 
Μοῖρα οὖν καὶ εἰλήϑυια ἡ καλλογὴ ἐστι τῇ γενέ- 
σει. διὰ ταῦτα ὅταν μὲν καλῷ προσπελάζῃ τὸ κυοῦν, 
ἱλεών τε δὴ γίγνεται, καὶ εὐφροαινόμενον διαχεῖται, 
καὶ τίκτει τὲ καὶ γενγᾷ" οταν δὲ αἰσχρῷ, σκυϑρω- 
πόν τε καὶ λυπούμενον συσπειρᾶται, καὶ ἀποτρέπε- 
ταν, καὶ ἀνειλεῖται, καὶ οὐ γενγᾷ, ἀλλὰ ἴσχον τὸ 

κύνημα χαλεπῶς φέρει. ὅϑεν δὴ τῷ κυοῦντί τε καὶ 
ἤδη σπαργῶντι πολλὴ ἢ ποίησις γέγονε περὶ τὸ κα- 

λὸν, διὰ τὸ μεγάλης ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. 
ἔστι γὰρ, ὦ "πο πθὶ ἔφη, οὗ τοῦ καλοῦ ἔρως, ὡς 
σὺ οἴει. ᾿Αλλὰ τί μὴν; "τῆς γεννήσεως καὺ τοῦ τόκου 
ἐν τῷ καλῷ. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐχώ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Τί δὴ οὖν τῆς γεννήσεως; ᾿Οτι ἀειγεγές ἐστι καὶ ἀ- 
ϑάνατον, ὡς ϑγητῷ, ἡ γέννησις. ἀϑανασίας δὲ ἀνα- 
γκαῖον ἐπιϑυμεῖν μετὰ ἀγαθοῦ, ἐκ τῶν ὡμολογημέ- 
γων, εἴπερ τοῦ ἀγαϑοῦ ἑαυτῷ εἶναι ἀεὶ ἔρως ἐστίν. 

ἀναγκαῖον δὴ, ἐκ τούτου τοὺ λόγου, καὶ τῆς ἀϑα- 

γασίας τὸν Ἔρωτα εἶναι. ταῦτά τε οὖν πάντα ἐδί- 
δασπέ με, ὅπότε περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο" 
καί ποτε ἤρετο, Τί οἷει, ὦ Σώκρατες, αἴτιον εἶναι 
τούτου τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιϑυμίας; ἢ οὐκ αἱἷ- 
σϑάνῃ ὡς δεινῶς διατέϑεται πάντα τὰ θηρία, ἔπει- 

δὰν γεννᾷν ἐπιϑυμήσῃ, καὶ τὰ πεζὰ καὶ τὰ πτηνὸὼ, 
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γοσοῦντά τε πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιϑέμενα ; πρῶ- 
τον μὲν, περὶ τὸ ξυμμιγῆναν ἀλλήλοις, ἔπειτα περὺ 
τὴν τροφὴν τοῦ γενομένου" καὶ ἕτοιμά ἐστιν ὑπὲρ 
τούτων καὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσϑενέστατα τοῖς ἰσχυ- 
ροτάτοις, καὶ ὑπεραποϑνήσκειν, καὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ 

παρατεινόμενα, ὥστ᾽ ἐκεῖνα ἐκτρέφειν, καὶ ἄλλο πᾶν 
ποιοῦντα. τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους, ἔφη, οἴοιτ᾽ ἄν 
τις ἐκ λογισμοῦ ταῦτα ποιεῖν" τὰ δὲ ϑηρία τὶς αἷ- 
τία οὕτως ἐρωτικῶς διατέϑεσθαι, ἔχεις λέγειν; Καὶ 
πων ΟὟ ἀ 90 ῳ 3 3 ἢ ᾿ νὰ - ἐγὼ ἂν ἕλεγον οτι οὐκ ἑιδείην. 1 δ᾽ εἰπε, Διανοΐῆ 
οὖν δεινὸς ποτὲ γενήσεσϑαι τὰ ἐρωτικὰ, ἐὰν ταῦτα 
μὴ ἐνγοῆς; ᾿Ἱλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ ὦ “ιοτέμα, ὅπερ 
νῦν δὴ εἶπον, παρά σε ἥκω, γνοὺς ὅτι διδασκάλων 
δέομαι. ἀλλὰ μοι λὲγε καὶ τούτων τὴν αἰτίαν, καὶ 

τῶν ὄλλων τῶν περὶ τὰ ἐρωτικά. Εὖ τοίνυν, ἔφη, 
πιστεύεις ἐχείνου εἶναι φύσει τὸν ἔρωτα, οὗ πολλά 
κίς ὡμολογήκαμεν, μὴ θαύμαζε. ἐνταῦϑα γὰρ τὸν 
αὐτὸν ἐκείνῳ λόγον ἡ ϑνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ τὸ 
δυνατὸν ἀεί τὲ εἶναι καὶ ἀϑάνατος. δύναται δὲ ταὺὖ- 

τῇ μόνον τῇ γενέσει, ὅτι ἀεὶ καταλείπει ἕτερον νέον 
ἀντὲ τοῦ παλαιοῦ. ἐπεὶ καὶ ἕν ἕκαστον τῶν ζώων 

ζῆν καλεῖταν, καὶ εἶναι τὸ αὐτό" οἷον ἐκ παιδαρίου 
ὁ αὐτὸς λέγεται, ἕως ἀν πρεσβύτης γένηται" οὗτος 

μέντοι οὐδέποτε τὰ αὐτοὶ ἔχων ἐν ἑαυτῷ, ὅμως ὃ αὖ- 
τὸς καλεῖται, ἀλλὰ νέος ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ ἀπολ- 

λὺς, καὶ κατὰ τὰἰςς τρίχας, καὶ σάρκα, καὶ ὀστῷ, καὶ 
αἷμα, καὶ ξύμπαν τὸ σῶμα. καὶ μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶ- 
μα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχήν" οἵ τρόποι, τὶ ἠϑη, 

δόξαι, ἐπιϑυμίαι, ἡδοναὶ, λύπαι, φόβοι, τούτων ἕκα- 

πᾷ 
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δέ 4 ». κ ͵ -.- νγ 3) ᾿ ὰ 
στα οὐδέποτε τὰ αὐτὰ πάρεστιν ἑκάστῳ" ἀλλὰ τὰ 

ἂν κα τ ΟΝ ἰφν ν ι ᾿ ἵ 5 
μὲν γίγνεται, τὰ δὲ ἀπόλλυται. πολὺ δὲ τούτων ἀτο- 

ΕῚ τ 2 - ᾿ ᾿ 

πώτερόν ἐστιν, ὅτι καὶ αὖ ἐπιστῆμαι, μὴ ὅτι αἵ μὲν 
Υ ες ν᾿ |9 [ἢ ς » ᾿ ΣΎ ε 

γίγνονται, αἵ δὲ ἀπόλλυνται ἡμῖν " καὶ οὐδέποτε οὗ 
ἌΣ ἠδ Ἀν ὦ Β, 5φι ᾿ ᾿ ) ᾽ 3 ᾿ ᾿ 

αὐτοὺ ἐσμὲν οὐδὲ κατὰ τὰς ἐπιστήμας" ἄλλα καὸὶ 
ς - - 3 Ἁ 

μία ἑκάστη τῶν ἐπιστημῶν ταὐτὸν πάσχει. ὁ γὰρ κα 
λεῖταν μελετῶν, ὡς ἐξιούσης ἐστὲ τῆς ἐπιστήμης. λήϑη 

αι 5 ᾿ ι 

γὰρ, ἐπιστήμης ἔξοδος. μελέτη δὲ πάλεν καινὴν ἐμ- 
"»“ «Ο 3 : 4 ) 

ποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης μνήμην, σώζει τὴν ἐπι: 
Φ τ 2 ᾿ “ ν᾿ -- 

στήμην" ὥστε τὴν αὐτὴν δοκεῖν εἰναι. τούτῳ γὰρ τῷ 
»“Σο « 2 “Ὁ 

τρόπῳ πᾶν τὸ ϑνητὸν σώζεται, οὐ τῷ παντάπασι τὸ 
Ἄρα, ΥΩ, ὑὰδ « Π - 3 ᾿ - 41 6.3 τ 

αὐτὸ ἀξ εἶναι, ὠσπὲρ τὸ ϑεῖον, ἀλλα τῷ τὸ ἀπιὸν 
καὶ παλαιούμενον, ἕτερον νέον ἐγκαταλιπεῖν, οἷον 

3 Ψ “ ω] ΕῚ Υ , 

αὐτὸ ἦν. ταὑτῃ τῇ μηχανῇ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ϑνη:. 
τὸν ἀϑανασίας μετέχει, καὶ σῶμα, καὶ τἄλλα πάν- 

δὼ Τὶ ἀν νν . ΕἸ ᾿  ὑ ὦ ε 
τα" ἀϑάνατον δὲ, ἀλλῃ. μὴ οὖν ϑαύμαζε, εἰ τὸ αὖ. 

Ὡ 9 ᾽ Υ -- “Ὁ 5 Π ᾿ 

τοῦ ἀποβλάστημα φὺσες πᾶν τιμᾷ. ἀϑανασίας γὰρ 
’ Ν Ο ς ᾿ Χ εξ ο . 

χάριν παντὶ αὕτη ἡ σπουδὴ καὶ ὃ Ἔρως ἕπεται. Καὶ 
ἐγὼ, ἀκούσας τὸν λόγον, ἐθαὑμασά τὲ καὶ εἶπον͵ 
ξύν ΕῚ Σ᾽ γι ἃ ΕῚ " , - ε 5 

Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ σοφωτάτη Διοτέμα, ταῦτα ὡς ἃ: 
“ Μὴ ὁ οι. Ὁ 

ληθῶς οὕτως ἔχει; Καὶ ἡ, ὥσπερ οὗ τέλειον σοφι: 
Ἄ δι ἂν ΕΣ ΕἸ Υ͂ “ γ᾽ Ἃ - 

αταΐ, Πὺ ἴσϑε, ἔφη, ὦ «Σώκρατες. ἐπεῖ γε καὶ τῶν 

ἀνθρώπων εἰ ἐϑέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, ϑαυ: 
. ΕῚ “ῳ Α Υ πὰ 

μάζοις ἂν τῆς ἀλογίας περὲ ἃ ἐγὼ εἴρηκα, εἰ μὴ ἐν. 
ψοεῖς, ἐνθυμηϑεὶς ὡς δεινῶς διάκεινται ἔρωτι τοῦ 
2 3 » 

ὀνυμαστοὶ γενέσϑαι, καὶ κλέος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον ἃ: 

ϑάνατον καταϑέσθαι" καὶ ὑπὲρ τούτου κινδύνους 
ν᾿ Ἷ "Ὁ ὋΝ ᾿Ὶ 

τε κινδυνεύειν ἕτοιμοι εἰσὲ πάντες, μᾶλλον ἢ ὑπὲρ 
-Ὁ ᾿ ΡῚ ἉἋ 

τῶν παίδων, καὶ χρήματ᾽ ἀναλίσκειν, καὶ πόγουμ 
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“πονεῖν οὑστινασοῦν, καὶ ὑπερειποθϑνήσκειν, ἐπεὶ 

οἶει σὺ, ἔφη, Ἄλκηστιν ὑπὲρ ᾿δμήτου ἀποϑα- 

ψεῖν ἂν, ἢ ἀχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποϑανεῖν, ἢ προ- 

ἀποθανεῖν ἂν τὸν ἡμέτερον Κόδρον ὑπὲρ τῆς βασι- 

λείας τῶν παίδων, μὴ οἰομένους ἀϑάνατον μνήμην 

ἀρετῆς περὶ αὑτῶν ἔσεσϑαι, ἣν γῦν ἡμεῖς ἔχομεν; 

ΤΙολλοῦ γε δεῖ, ἔφη" ἀλλ᾽, οἶμαι, ὑπὲρ ἀρετῆς ἀϑα- 

φοτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐχλεοὺῦς πάντες πᾶντα 

ποιοῦσιν" ὅσῳ ἂν ἀμείνους ὦσι, τοσούτῳ μᾶλλον», 

τοῦ γὰρ ἀϑανάτου ἐρῶσι». οἵ μὲν οὖν ἐγκύμονες, 

ἔφη, κατὰ σώματα ὄντες, πρὸς τὼς γυνφρῖκας μᾶλλον 

τρέπονται, καὶ ταὐτῃ ἐρωτικοΐ εἰσι, διὰ παιδογονΐ- 

ες ἀϑανασίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν, ὡς οἵ- 

ονται, αὑτοῖς εἷς τὸν ἔπειτα χρόνον πάντα ποριζό- 

μενοι" οἱ δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν. εἰσὶ γὰρ οὗν, ἔφη, οἵ 

χαὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς σώ- 

μασιν, ἃ ψυχῇ προσήκει καὶ κυῆσαι καὶ κνεῖν. τὶ 

οὖν προσήκει; φρόνησίν τὲ καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν" 

ὧν δὴ εἰσι καὶ οἱ πάντες ποιηταὶ γεννήτορες, καὶ τῶν 

δημιουργῶν ὅσοι λέγονται εὑρετικοὶ εἶναι. πολὺ δὲ 

μεγίστη εἶναι, ἔφη, καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως, ἢ 

περὶ τὰς τῶν πόλεών τε καὶ οἰκήσεων διακύόσμησις" 

δὴ ὄνομ ἐστι σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη. τούς- 

το δ ἢ ὑτάν ἀϑρρο ἀοὺ ἐγκύμων ἢ τὴν υὐῆον ' ' 

ϑεῖος ὧν, καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικέας τίκτειν τὲ καὶ γεν- 

γᾷν ἤδη ἐπιϑυμεῖ. ζητεῖ, δὴ, οἶμαι, καὶ οὗτος περιΐσ 

ὧν τὸ καλὸν ἐν ᾧ ἂν γεννήσειεν. ἐν τῷ γὰρ αἰσχρῷ 

οὐδέποτε γεννήσει. τά τὲ οὖν σώματα τὰ καλὰ μᾶλε 

λον ἢ τὰ αἰσχρὰ ἀσπάζεται, ἅτε κνῶν" καὶ ἐὰν ἐγ 
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[ οῷ ως Ἃ [ ΝῚ 3 “ Υ 4 τυχῃ ψυχῇ καλὴ καὶ γενναίᾳ καὶ εὐφυεῖ, πάνυ δ᾽ 
ἀσπάζεται τὸ ξυγαμφότερον. καὶ πρὸς τοῦτον τὸν 
νϑ ᾿ϑὺς εὐπορεῖ 16: ὙΣΞΈΕ Ἡρέδη, ἀγύφωπον εὐϑυς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς, καὶ πε- : " 3) 3 ͵ τὰ Θὲ οἷον χρὴ εἶναι τὸν ἀνδρα τὸν ἀγαϑὸν, καὶ ἃ ἐπι- 

ν. -Ὁ Υ ε 4 ᾿ “5 τηδεύειν, καὶ ἐπιχειρεῖ παιδεύειν. ἁπτόμενος γὰρ, οἷ- 
-Ὁ ωῳ ἃ ς« -“-Ο Ὁ “ Ι͂ μαι, τοὺ καλοῦ, καὶ ὁμιλῶν αὐτῷ, ἃ πάλαι ἐκύει, 

τ ῳ κ Α τίχτεν καὶ γεννᾷ, καὶ ἀπὼν καὶ παρὼν μεμνημένος, Ἃ ᾽ ᾿ , Ὁ 2. Γ τες δ, παι τὸ γεννηϑὲν συνεχτρέφει κοινῇ μεῖ ἐκείνου. ὥστε 
᾿Ὶ γι, ᾿ ΄υ ἷὉ᾽ Υ͂ " Υ͂ πολὺ μείζω κοινωνίαν τῆς τῶν παΐδων πρὸς ἀλλὴή- 

λους οὗ τοιοῦτοι ἴσχουσι, καὶ φιλίαν βεβαιοτέραν, ε 
ΠΣ ἅτε καλλιόνων καὶ ἀϑανατωτέρων παΐδων κεκοιγω- 

᾿ "» ι , ς - -Ὁ νηκότες. καὶ πᾶς ἂν δέξαιτο ἑαυτῷ τοιούτους παῖδας - 
}Χ ᾿ 

3. ΕΟ,,- μᾶλλον γεγονέναι, ἢ τοὺς ἀνϑρωπίνους: καὶ εἰς Ὅ- 
ες 

2 μηρον ἀποβλέψας καὶ Πσέοδον, καὶ τοὺς ἄλλους 
ποιητὰς τοὺς ἀγαϑοὺς ζηλῶν, οἷα ἕχγονοι ἑαυτῶν κα- 

οι 9 ταλείπουσιν, ἃ ἐκείνοις ἀϑάνατον κλέος καὶ μνήμην 
9 - ΄ " γ παρέχεται, αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα - εἰ δὲ βούλει, ἔφη, 

οἵους Τυκοῦργος παῖδας κατελείπετο ἐν «Ἱακχεδαίΐμο- 
γι σωτῆρας τῆς “Ἰακεδαίμονος, καὶ, ὧς ἔπος εἰσχτεῖν, 

-ῳ 
᾿ 2 “ 

Ἢ τῆς “Ελλάδος. τίμιος δὲ παρ ὑμῖν καὶ Σύλων διὸ τὴν ΄- ’ Π Ἃ 27) 27 
- 27 τῶν γψόμῶὼν γεγνήσιν, καὶ ἄλλοι ἀλλοϑι πολλαχοῦ ἄν- 

2 ε Ἢ 

ΑῪ δρες, καὶ ἐν “Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πολλὰ καὶ 
. 

ῇ 
» καλὰ ἀποφῃνάμενοι ἔργα, γεννήσαϊζτες παντοίαν ἀ- 

ς 
ΠΕ Ι ͵ . ᾿ θετὴν. ὧν καὶ ἱεριὶὶ πολλὰ ἤδη γέγονε δι τοὺς τοιού- 

ο , τ 5 9 τους παῖδας" διὰ δὲ τοὺς ἀνϑοωπίνους, οὐδενός πω. ΤΡ τοι ι Ξ ι . γ’ ΕῚ , )ν Ταῦτα μὲν οὖν τὸ ἐρωτικεὶ ἴσως, ὦ «Σώκρατες, κἂν 
σὺ μνηϑείης" τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικιῦ, ὧν ἕνεκα 

- δϑιυῖα 
-οΟ 3 “ς}) τῇ καὶ ταῦτά ἐστιν, ἐάν τις ὀρϑῶς μετέῃ, οὐκ οἵδ᾽ εἰ οἷ- ΕΣ -»ΣὟ Ἰὸ . Ἀ ὁστ᾽ ἀν εἴης. ἐρῶ μὲν οὖν, ἔφη, ἐγὼ, καὶ προϑυμίας 
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οὐδὲν ἀπολείψω" πειρῶ δὲ ἕπεσϑαι, ἂν οἷός τε ἧς. 

δεῖ γὰρ, ἔφη, τὸν ὀρϑῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο πρᾶγμα, 

ἄρχεσϑαι μὲν νέον ὄντα ἱέναι ἐπὶ τὰ καλὰ σώματα" 

καὶ πρῶτον μὲν, ἐὰν ὀρϑῶῦς ἡγῆται ὃ ἡγούμενος, ἑνὸς 

αὐτὸν σώματος ἐρᾷν, καὶ ἐνταῦϑα γεννᾷν λόγους 

καλοὺς" ἔπειτα δὲ αὐτὸν καταγοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος 

τὸ ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι, τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ σώματι ἀδελφόν 

ἐστι. καὶ εἰ δεῖ διώκειν τὸ ἐπὶ εἴδεν καλὸν, πολλὴ ἀ- 

γοια μὴ οὐχ ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πᾶσυ 

τοῖς σώμασι κάλλος. τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαντα, καταστῆ- 

ναι πάντων τῶν καλῶν σωμάτων ἐραστὴν" ἑνὸς δὲ τὸ 

σφόδρα τοῦτο χαλάσαι, καταφρογήσαντα καὶ σμι- 

κρὸν ἡγησάμενον. μετὰ δὲ ταῦτα, τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς 

κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασϑαι τοῦ ἐν τῷ σώματι. 

ὥστε καὶ ἂν ἐπιεικὴς ὧν τὴν ψυχὴν τις, καὶ ἐὰν σμι- 

κρὸν ἄνϑος ἔχῇ, ἐξαρκεῖν αὐτῷ, καὶ ἐρᾷν, καὶ κὴδε- 

σϑαι, καὶ τίκτειν λόγους τοιούτους καὶ ζητεῖν, οἵτι- 

γες ποιήσουσι βελτίους τὸ ὺς νέους" ἵνα ἀναγκασϑῇ 

αὖ ϑεάσασθϑαι τὸ ἐν τοὶς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς γνό- 

μοις καλὸν, καὶ τοῦτ᾽ ἰδεῖν ὅτι πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυγ- 

γενές ἐστι" ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα καλὸν, σμικρόν τι 

ἡγήσηται εἶναι. μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, ἐπὶ τὰς 

ἐπιστήμας ἀγαγεῖν: ἵνα ἴδῃ αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, 

καὶ βλέπων πρὸς πολὺ ἤδη τὸ καλὸν, μηκέτι τὸ παρ᾽ 

ἑνὶ, ὥσπερ οἰκέτης ἀγαπῶν παιδαρίου, κάλλος, ἢ ἂν- 

ϑοώπου τινὺς, ἢ ἐπιτηδεύματος ἑγὸς, δουλεύων, φαῦ- 

λος ἢ καὶ σμικρολόγος " ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τε- 

τραμμένος τοῦ χαλοῦ, καὶ ϑεωρῶν πολλοὺς καὶ κα- 

λοὺς λόγους καὶ μεγαλοπρεπεῖς τίκτῃ καὶ διαγοήμα- 
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3 Ἀν. τ 
τα ἐν φιλοσοφὶχ ἀφϑόνῳ ἕως ἂν ἐνταῦϑα ῥωσϑεὶς 

καὶ αὐξηϑεὶς κατίδῃ τινὰ ἐπιστήμην μίαν τοιαύτην, 
ἢ) ἐστι καλοῦ τοιοῦδε, πειρῶ δὲ μοι, ἔφη, τὸν γοῦν 

ἢ ε ΄ «“ ν᾿ “." , 
προσέχειν ὡς οἱόντε μάλιστα. ὃς γὰρ ἂν μέχρις ἐν- 

- ᾽ ᾿ «Ὁ ᾿ 

ταῦϑα πρὸς τὰ ἐρωτικὰ παιδαγωγηθῆ, ϑεώμενος 
ΕῪ “- 2 , ι ; 2! δ8ὅ1« 

ἐφεξῆς τε καὶ ὀοϑῶς τὸ καλὰ, πρὸς τέλος δὴ ἰὼν 
τῶν ἐρωτικῶν, ἐξαίφνης κατόψεται τὲ ϑαυμαστὸν τὴν 

Υ »εοἦὝ ΒῚ -Ὸ » ν ἢ ς« ᾿ Ἷ 

φύσιν καλόν" τοῦτο Ἐκεῖνο, ὦ Σώχρατες, οὗ δὴ ἕγεκχια 
καὶ οἱ ἔμπροσθεν πάντες πόνοι σαν" πρῶτον μὲν, 
ϑ 3 ᾿ 323 3 , 

ἀεὶ ὃν, καὶ οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε 
ϑῳω , -Ὁ ; 3 - ᾿ 

αὐξανόμενον οὔτε φϑῖνον" ἔπειτα, οὔ τῇ μὲν καλὸν, 
. ΦΡΌΣΣ 345 , ᾿ ᾿ 2 »ὔ 34. ᾿ 

τῇ δ᾽ αἰσχρόν" οὐδὲ τοτὲ μὲν, τοτὲ δ΄ οὔ" οὐδὲ πρὸς 
Α ᾿ ᾽ πὸ ΣΝ ΡΥ 5.93.»» [ μὲν τὸ, καλὸν, πρὸς δὲ τὸ, αἰσχρόν" οὐδ᾽ ἔνϑα Μὲν; 

καλὸν, ἔνϑα δὲ, αἰσχρόν᾽ ὡς τισὶ μὲν ὃν καλὸν, τισὶ 

δὲ αἰσχρόν. οὐδ᾽ αὐ φαντασϑήσεται αὐτὸ τὸ χαλὸν, 

οἷον πρόσωπόν τι, οὐδὲ χεῖρες, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν, ὧν 
σῶμα με ἑτέχει" οὐδέ τις λόγος, οὐδὲ τις ἐπιστήμη. οὐὖ- 
δὲ που ὃν ἐν ἑτέρῳ τινὶ, οἷον ἐν ζώῳ, ἢ ἐν γῆ, ἢ ἐν 

- ) ΨΥ » 4 Ὕ 3 

οὐρανῷ, ἢ ἐν τῳ ἄλλω" ἀλλὰ αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτὸ μεϑ' 
« -“- ᾿ ΒΒ; »“ Ἢ ᾿ 2 . , 8 

αὑτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ ὃν. τὰ δὲ ἀλλα πάντα καλὰ, 
ἐκείνου μετέγοντοα τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον, γι- 

.- 5 , ᾿ 

γνομένων τε τῶν ἄλλων καὶ ἀπολλυμένων, μηδὲν 
ἐκείνῳ μήτέ τὶ πλέον μήτε ἔλαττον γίγνεσθαι, μηδὲ 

Π ᾽ ἰχ] ᾿ ΄ ΡῚ] ι - "Ὶ 

σιάσχειν μηδέν. ὅταν δὲ δὴ τις ἀπὸ τῶνδε, διὰ τὸ 
- »" ΕῚ ; »»ν 2) 

ὑρϑῶς παιδεραστεῖν, ἐπανιὼν, ἐκεῖνο τὸ καλὸν ἀρ- 

χηται καϑορῶν, σχεδὸν ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους. 
τοῦτο γὰρ δὴ ἐστι τὸ ὀρϑῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ ἱέναι, 
ῶϑ “ 3 2)- ΕΥ̓ ΒΙῚ 3 ΠῚ Ὁ .ο 

4 ὑπ ἄλλον ἀγεσϑαι, ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν κα- 
“ ) , ΩΝ 1. ͵ τε 

λῶν ἐκείνου ἕνεκα τοῦ καλοῦ, ἀεὶ ἐπανιέναι" ὠσπερ 
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ἐπα» αβαϑμοῖς χρώμενον ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο, καὶ ἀπὴ 

δυεῖν ἐπὶ πάντα τὰ καλὰ σώματα, καὶ ἀπὸ τῶν χα- 

λῶν πολ ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπυκηϑευματώ;, καὶ ἀπὸ 

τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπὸ τα καλιὶ μῶϑήματῃν" 

ἔστ᾽ ἂν ἀπὸ τῶν μαϑημάτων ἐπ᾽ ἐκεῖνο τὸ μάϑημα 

τελευτήσῃ, ὃ ἐστιν οὐκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ 

χαλοῦ μάϑημα, καὶ γγῷ αὐτὸ τελευτῶν ὁ ἐστι κα- 

λόν. ἐνταῦϑα τοῦ βίου, ὦ φίλε Σώκρατες, ἕφη ἥ 

ΜΙαντινικὴ ξένη, ταῦ που ἄλλοϑι, βιωτὸν ἀνϑρώ- 

πῷ, ϑεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν. ὃ ἐάν ποτε ἴδῃς, οὗ 

κατιχ χρύσίον τε καὶ ἐσϑῆτα, καὶ τοῦ ὺς καλοὺς παῖ- 

δάς τε καὶ νεανίσκους δόξει σοὶ εἶναι" οὖς νῦν δρῶν 

ἐκπέπληξαι, καὶ ἕτοιμος εἶ καὶ σὺ, καὶ ἀλλοι ἘΕΥῸΕ: 

δρῶντες τὸ παιδικὼ, καὶ ξυνόντες ἀεὶ αὐτοῖς, εἴπως 

οἱόντ᾽ ἡ», μήτε. ἐσδ έειν, μὴτε πίγειν, ἀλλὰ ϑεᾶσθαι 

μόνον καὶ ξυνεῖναι. τί δῆτα, ἔφη, οἰόμεϑα, εἴτῳ υὐλδν 

γοιτο αὐτὸ τὸ καλὸν ἰδεῖν εἰλ ἐκρινὲς, καϑαρὸν, ἅμι- 

κτον, ἀλλὰ μὴ ἀνάπλεων σαρκῶν τε ἀνθρωπίνων καὶ 

χουματων; καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας ϑνητῆς, ἀλλ 

αὐτὸ τὸ θεῖον, καλὸν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν; 

ἀρ οἴει, ἔφη» φαῦλον ῥ βίον 7. Κνεῦθι ἐχεῖσε Ν 

το ᾿ ἀνθρώπου, καὶ ἐκεῖνο ὃ δεῖ ϑεώμενγου, χαὶ ξυ»» 

ὄντος αὐτῷ; ἢ οὐκ ἐνθυμῇ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦϑα αὖ- 

τῷ μοναχοῦ γενήσεται, ὁρῶντι ᾧ ὁρατὸν» τὸ καλὸν, 

τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς, ἅτε οὐκ εἰδώλου ἐφαπτο-" 

μένῳ, ἀλλ᾽ αληϑῆ, ἅτε τοῦ ἀληϑοῦς ἐφαπτομένῳ; 

τεχόντι δὲ ἀρετὴν ἀληϑῆ, καὶ ϑρεψαμένῳ, ὑπάρχει 

θεοφιλεῖ; νενέσϑαι, καὶ, εἴπερ τῷ ἄλλῳ ἀνϑρώπῳ, 

ἀϑανάτῳ καὶ ἐκείγῳ. Τ᾿ αὗτα δὴ, ὦ ὦ Φαϊδρέ τὸ καὶ οὗ 
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ἄλλοι, ἔφη μὲν “Ποτίμα, πέπεισμαι δ πέπει. σμέγος δὲ πειρῶμαι καὶ τοὺς ἀλλους πείϑειν, ὅτι τούτου τοῦ πτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν ἀμείνω ἔρωτος οὔκ ἄν τις ὁᾳδίως λάβοι. διὸ δὴ ἔγωγε φημὶ χρῆναι πάντα ἀνδρα τὸν Ἴρωτα τιμᾷν" καὶ αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικιὶ, καὶ διαφερόντως ἃ ἀσκῶ, καὶ τοῖς ἄλλοις παρᾶκελε εὔομαι, καὶ γὺν τὸ καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρίαν τοῦ “ἔρωτος καϑ' ὅσον οἱἷύστ'᾽ εἰμί. τοῦτον οὖν τὸν λόγον, ὦ Φαὶϊ- δρε, εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα γύμισον εἰρῆσϑαι" εὐ δὲ, ἐνδι. γεν Ὁπὴ χαέρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀγόμαξε. Ππόγτος δὲ ταῦτα τοῦ "ωκράτους, τοὺς μὲν, ἐπαινεῖν, τὸν δὲ τἸριστοφάνην ΠΟ τὲ ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἑμνήσϑη αὐτοῦ λέγων ὁ «Ξωχράτης περὲ τοῦ λόγου" καὶ ἐξαέφνης τὴν αὔλειον ϑύραν ἀροτοὺμ ἑένὴν πολὺν ψόφον παρασχεῖν, ὡς πωμαστῶν καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν. τὸν οὖν “᾿γάϑωνα, Παῖδες, φώναι, οὐ σκέψεσϑε; καὶ ἐὸν ̓ μὲν τις τῶν ἕπετη δείον 7) ἢ,» καλεῖτε" εἰ δὲ μὴ, λέγετε ὅ ὅτι οὔ πίένο- μὲν, ἀλλιὶ ἃ ἀναπαυόμεϑα ἤδη. Καὶ οὐ πολὺ ᾧ ὕστερον “Ἱλκιβιάδου ΤᾺ φωγὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλὴ σφόδρα κει νοντος, καὶ μέγα βοῶντος - καὶ ἐρωτῶντος ὅπου γάϑων, καὶ Ἀξλεύοντος ὁ ἄγειν παρ᾿ ̓ ἡγάϑωγα. ὁ ὄγειν οὖν αὐτὸν παριὶ σφᾶς τὴν τε αὐλητρίδα ὑπολαβοῦ- σὰν, καὶ ἄλλους τινὸς τῶν ἀκολούθων, καὶ ἐπιστῆ- γαν ἐπὶ τιὺὺς ϑύρας ἐ ἐστεφανωμένον αὐτὸν χκιττοῦ τινε στεφάνῳ δασεὶ καὶ ἴων, καὶ ταινέας ἔχοντα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλίς- καὶ εἰπεῖ», ἄνδρες χαέρετε, μεϑύοντα ἄνδρα πάνυ σφόδρα δάψοδι συμπότην. 
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ἢ ἀπίωμεν ἀναδήσοντες μόνον ᾿γάϑωνα, ἐφ᾽ ὅπερ 

ἤλϑομεν. ἐγὼ γάρτοι, φάναι, χϑὲς μὲν οὐχ οἱόστ' 

ἐγενόμην ἀφικὲ ἐσθαι: νῦν δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ 

ἔχων τὰς ταινίας, ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς τὴν τοῦ 

συρω κοι καὶ καλλίστου κεφαλὴν, ἐὰν εἴπω οὗτω- 

σὶ, ἀναδήσω, ἄρα καταγελάσεσϑέ μον ὃς μεϑύον- 

τος; ἐγὼ δὲ, κἀν ὑμεῖς γελᾶτε, ὅμως εὖ οἱδ᾽ ὅτι ἄλη- 

ϑῆ λέγῳ: ΕἸ μοι λέγ τε αὐτόϑεν, ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω, 

ἢ μὴ" συμπίεσϑ ε, ἢ οἵ. Πάντας οὖν ἀγαϑορυβῆσαι, 

χαὶ κελεύειν εἰσιέναι “καὶ κατακλίνεσθαι" καὶ τὸν 

ἀγάϑωνα καλεῖν αὐτόν. καὶ τὸν ἱέναι, ἀγύμενον 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς 
ταινίας ὡς ἀναδήσοντα, ἐπίπροσϑεν τῶν ὁφϑαλμῶν 
ἔχοντα, οὐ κατιδεῖν τὸν Σωκράτη, ἀλλιὰ καθίζεσθαι 

παριὶ τὸν γάϑωνα, ἐν μέσῳ Σωχράτους τε καὶ ἐκεύ- 

γου" παραχωρῆσαι γὰρ τὸν Ξωρράτη, ὡς ἐχεῖνον 

καϑέζειν. παρακαϑεζόμενον δὲ αὐτὸν, ἀσπάξεσϑαΐ 

τὲ τὸν γάϑωνα, καὶ ἀναδεῖν. εἰπεῖν οὖν τὸν “1γά- 

ϑωνα, Ὑπολύετε, παῖδες, ᾿Αλκιβιάδην, ἵνα ἐκ τρίτων 
κατακέηται. Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν ᾿λκιβιάδην" ἀλλὰ 
τίς ἡμῖν τρίτος ὃ δε συμπότης; Καὶ ἅμα μεταστρε- 

φόμενον αὐτὸν, ὁρᾶν τὸν Σωκράτη " ἐδόντα δὲ, ἀ- 
»ναπηδῆσαι, “καὶ εἰπεῖν, Ἤ, “Πράκχλεις, τουτὲ τί Ἢν; 

“Σωκράτης οὗτος ἐλλοχῶν αὖ με ἐνγταῦϑα κατέκεισο, 

ὥσπερ εἰώϑεις ἐξαίφνης ἀναφαίνεσθαι ὑπου ἐγὼ κα ᾧ- 

μην ἥκιστά σε ἔσεσϑαι. καὶ νῦν τὶ ἥκεις; καὶ τὶ αὖ 
ἐνταῦϑα κατεχλίνης; ὡς οὐ παρὰ ᾿Τριστοφάνει, οὔτε 
εἴτις ἄλλος γελοῖος ἐστέ τε καὶ βούλεται" ἀλλὼ διε- 

μηχανήσω ὕπως παρὰ τῷ καλλίστῳ τῶν ἔνδον κατα 
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»" ἃἋ 3 κείσῃ. αὶ τὸν Σωκράτη, “γάϑων, φάναι, ὅρα εἰ μοι ἐπαμύνεις " ὡς ἐμοὶ ὃ τούτου ἔρως τοῦ ἀνϑρώ- 2 ο "» 

πὰς 5 ποὺ οὐ φαῦλον πρᾶγμα γέγονεν, ἀπ᾽ ἐκεένου γὰρ - ἘΜΕΔΝΝ, τὸ ) -, "- Ἷ τοῦ γρόνου ἀρ οὗ τούτον ηράσϑην, οὐκέτι ξἔξεστὲ 2, [ει Τὰς . ὃ χλ ῶ Ὁ Ὁ Ἰὃ μοὶ οὐτὲ προσδλέψαι, οὔτε διαλεγϑῆναι καλῷ οὐδε- ᾿ ον ε ᾿ »"» . »Ὕ ᾿ »). ἢ οὕτοσι ξηλοτυπῶν μὲ καὶ φϑονῶν, ϑαυμάσια ᾿ η - 
᾿ “Ὁ 5 

ἐργάζεται, καὶ λοιδορεῖταί τε καὶ τὼ χεῖρε μόγις ἃ- Π ε ΕΥ̓ 
»-ὖ2ὃὋὗὋ :ὦ 

ΙΥῚ ν 
πεχεται. ὁροι οὖν μὴ τι καὶ νῦν ἐργάσηται" ἀλλὰ Π « "ν ΡλῚ ψ - Ξ Ν διάλλαξον ἡμῶς, ἢ, ἐὼν ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυ- »Ὲ" ὡς ἐγὼ τὴν τούτου μαγέαν τὲ καὶ φιλεραστίαν ϑις “ 9 42 ΕῚ , 

2 πάνυ ὀῤῥωθῷ. ᾽4λλ οὐχ ἔστε, φάναι τὸν ““λκιβιά» ὃ δι τἀ ὌΧ Ἁ ὃ ᾿ κ᾿ 2 ᾿ , Υ ᾽ 3 1», ἔμοε καὶ σὸν διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων μδν» εἰσ- ο ᾿ ’ .ω- ᾿ 3 ͵ “2 
αὐϑις σὲ τιμωρήσομαι" γῦν δὲ μοι γάϑων, φά- ᾽ ΄-ὦἪΝ “Σ ͵ δ Υ 3 Υ͂ 
γαι, μετώδος τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀγναδήσω καὶ τὴν τοὺ» του ταυτηνὶ τὴν ϑαυμαστὴν κεφαλὴν" καὶ μή μοὶ ἢ τ ᾿ ᾿ 2 , 

“Ὁ μεμφηται τι σὲ μὲν ἀνέδησα, αὑτὸν δὲ, νικῶντα ἐν Ἴ 
Β] 

ε λόγοις πάντας αγϑροώπους, οὐ μόνον πρώην, ὠσστὲρ 4 ὥΦν 432, 8. ἃ ᾽ν, 2 ὃ ͵ Ἂ τς 9 συν, ΔΑΑ ἄξν, ἕπείταὰ οὐκ ἀγνέδησα. Καὶ ἀμὰα αὐτὸν . ““΄ -« 5 Δ ῳ λαβόντα τῶν ταιριῶν, ἀναδεῖν τὸν «“Φωχράτη, καὶ κατακλίνεσθαι. ἐπειδὴ δὲ κατεκλίγῃ, εἰπεῖν, Εἶεν δὴ, 2) ΞᾺ 
3 Ἷ ἄνδρες, δοκεῖτε γάρ μοι νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον κι » ι , 

Ὁ ὦ ες 
οὖν ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον" ὠμολόγηται γὰρ ταῦϑ ῃ- σὺ 27 Ἶ - ο »Ἅ “Ὁ ε' 
ἐπι». ἄρχοντὰ οὖν ὑμῖν αἱροῦμαι τῆς πόσεως, ἕως 2 “- (- - : } ., δι , Ρ] ἂν ὑμεῖς ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φερέτω “4γ)ά- ’ ) , , “ηκ ι φ -»“7ν 
ων, εἴτι ἐστὶν ἔκπωμα μέγα. μᾶλλον δὲ οὐδὲν δεῖ" ϑ ᾿ ᾽ Ὁ 

-“- - 5 
δλλὺ φέρε, παὶ, φάναι, τὸν ψυκτῆρα ἐκεῖνον. 1δόν- τὰ αὐτὸν πλέον ἢ) ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον 

- ᾿ Φ ΕῚ »“ “-- 
ἐμπλησάμενον, πρῶτον μὲν αὕτον ἐκπιεῖν, ἔπειτα τῷ ͵ Ι͂ ) "» Ἃ ει! ; ᾿ς ΤΠ 4 “Σωκράτεν κελεύειν ἐγχεν" καὶ ἀμὰ εἰπεῖν, Πρὸς 



μὰ ΟΟΝΥΙΥΙΥ͂Μ. “09 φω 

᾿ ᾽ δι» ὃ ᾽ ἢ ὐΝξ, -- ἥ ἡ δέ ς 

μὲν Σωκράτη, ὦ σνορέρ. τὸ σόφισμα μοὲ οὐδὲν. 0“ 

᾿ ΡῚ 
κς ᾿- Σ Ὰ κε} ᾿ 

πόυον γὰρ ἂν κελεύσῃ τὶς, τοσοῦτον ἘΧΊΓΩΨ, οὐδὲν 

Ὁ ' εὐ τν , ἘΝ. κ -- , 

μᾶλλον μὴ ποτδ μεϑυσϑῆ. τὸν μὲν οὔν “ΦὩκρατῆ 

Αἰ, - - "Υ͂ 3. »γ" .- 

ἐγχέαντος τοῦ παιδὸς πίνειν" τὸν δ᾽ Ἐρυξίμαχον, 

- ἐπτ ͵ Ψ »] 
“ὦῳὦ [ 

Πῶς οὖν, φάναι, ὦ Ἀλκιβιάδη, ποιοῦμεν; οὕτως 

ἌΝ τ Ὑ ᾿ ἄμ Ν ἰγμι ᾿ Ἵ» ΡῺ 3 3 

οὔτέ τι λέγομεν ἐπὶ τῇ κύλικι, οὐτὲ τι ἄδομεν; ἀλλ 
ε 

͵ 
«, 

. -ὦ, τ «ς “Ὁ 
 ἴἵ 2 

ἀτεχνῶς, ὥσπερ οἵ διψῶντες, πιόμεϑα; Τὸν οὖν 

ΞΘ, τυ 9 -Ὁ» ΕΊ 5» 
! 

"Ἀλκιβιάδην εἰπεῖν, «ἃ ᾿Βρυξίμαχε, βέλτιστε βελτί- 

Ὶ Χ ᾿ ἊΝ ὝΝΑΩΣ 

στου πατρὸς καὶ σωφρονέστατοῦ, χαῖρε. Καὶ γὰρ 

4 : διὸ ὁ ὙΠ ἠδ Ἃ χλ) " Π -Ὁ ἮΝ ὋὍ 

σὺ;, φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον. ἀλλὰ τε ποιῶμεν 5 τ, 

ον ν Υ͂ ν ᾿ ᾿ ἤ 3 4 

τι ἂν σὺ κελεύης. δεῖ γάρ σοι πείϑεσϑαν. Ιατρὸς 

᾿ ἘΣ ι “ 5 "ζ᾿ "ῳ Ἀν 19 τ [ἰ 

γὸὼὸρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἀλλὼῶγν. Επιταττε Οὔ» 0, 

ἂς, Αγδ ΕἾ] ὃ Α 3 - Π 3γι ΣῈ} ε 

τι βουλει. ἄκουσον θη, εἰπεὶν τὸν ουξίμαχον" ἢ" 

΄-ὔᾧ 
μῚ "»- ᾿ -ο Σ» , σ᾽ 

μὲν, πρὶν σὲ εἰσελθεῖν, ἔδοξε χρῆναι ἐπιδέξια ἕκα- 

) 
τι ᾿ 32 -" 

στον ἐν μέρει λόγον περὸὶ Ἔρωτος εἰπεῖν ὡς δύναιτο 
) 

᾿ Ξ3 ΒΡ 

κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οὗ μὲν οὖν ἄλλοι πάν- 

- 
ἌΜΕ. ; 3 

τες ἡμεῖς εἰρήκαμεν" σὺ δ᾽ ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας, καὶ 
ω] ! τ Ϊ ὙΠῸ 

" Υ Ξ οὖ 5 δ , 

ἐμπέπωκας, δίκαιος εἰ εἰπεῖν ". εἰπὸν δ᾽ ἐπιτάξαι 

[4] Ἂν Υ͂ - - 

Σωκράτει ὁ, τὸ ἂν βούλῃ: καὶ τοῦτον, τῷ ἐπὶ δε- 

- ε 2] 3 ΕΊ ᾿ 

ξιᾷ, καὶ οἴτω τοὺς ἄλλους. ᾿λλὰ, φάναι, ὦ ᾿Ερυξί- 

2 
- ᾿ ! 

μαχε, τὸν Ἀλκιβιάδην, καλῶς μὲν λεγεις" μεϑύοντα 

3 ὦ ἐῶν ᾿ ’ Ἄχ » 

δὲ ἄνδρα παρὰ νηφόντῶων λόγους παραβάλλειν, μὴ 

3 ) ᾿ » Ν 2 ’ ἢ Ἃ 4 

οὐκ ἐξ ἴσου ἡ. καὶ ἀμὰ, ὦ μακάρίξ, πείϑει τὶ σ8 
τὸ 3 )ν Ύ ε 2 

Σωκράτης, ὧν ἄρτι εἶπεν; 7) οἶσθα ὅτι τοὐναντίον 
»"Ἢ «μι» ἕξ ᾿ ) ΝΎ ΟΣ 

ἐστὶ πᾶν ἢ ὃ ἕλεγεν; οὗτος γὰρ, ἐάν τινα ἐγὼ ἐπαι- 

᾿ Π 
Ρ.Ὶ Ἢ ω9Ἃι 7) 2, } 

γέσω τοὗτον παρόντος ἢ ϑεὸν, ἢ ἀνϑρῶπον ἄλλον ἢ 

ο΄ »] 18 ᾿ ΠῚ Ἁ -- Ρ 2 

«τοῦτον, οὐκ ἄφεξεταί μοῦ τῷ χειρξ. οὐκ εὐφημή- 

. 
4 " -ὉὋΣ» 3 

σεις; φάναν τὸν Σωχράτη. Μία τὸν Ποσειδῶ, εἰν 

“ 2 
4 ’ Ὡ ε 

πεῖν τὸν ᾿ἀλκιβιάδην, μηδὲν }λὲγε πρὸς ταῦτα" ὧξ 



γ 
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ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαινέσαιμι σοὺ 7 παρόντος, “4λλ᾽ οὕτω ποΐει, φάναι τὸν Βρυξίμαχον, δί βούλει «Ξωχράτη ἐπαΐνεσονγ. Πῶς λέγεις, εἰπεῖν τὸν ΤΝ βιάδην; δοκεῖ χρῆναι, ὦ Πφυξίμαχε, ἐπιϑῶμαι τῷ ἀνδρὶ, καὶ τιμωρήσωμαι ὑμῶν ἐναντίον ; Οὗτος, φάγαι τὸν Σωκράτη, τί ἐν νῷ. ἔγεις; ἐπὶ τὶ 7δλοιό- τδρα μὲ ἐπαινέσεις; ἢ τί ποιήσεις; Ταληϑῆ ἕρῶ, ἀλλ᾽ ὅρα εἰ παρίης. ᾿Ἰλλὰ μέντοι ) φάναι, τί γε ἀλη- θη πάθην καὶ κελεύω λέγειν. Οὐκ ἂν φϑάνοιμι, εἰπεῖν τὸν “ἀλκιβιάδην. καὶ μέντοι οὑὗτωσὶ ποίησον. ἐάν τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, μεταξὺ ᾿ἐπιλαβοῦ, ἂν βούλῃ, καὶ εἰπὲ ὅτι τοῦτο ψεύδομαι. ἑκὼν γὰρ εἶναι οὐδὲν ψεύσομαι. ἐϊὲν μᾶντον ὧν ἀμεμνησκόμενος ἄλλο ἄλ- λοϑεν λέγω, μηδὲν Φαυμάσῃς. οὐ 7άρ τι ῥίάδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν ὧδ᾽: ἕγοντι, εὐπόρως καὶ ἐφεξῆς κα- ταριϑμῆσαι. “Σωκράτη δ᾽ ἐγὼ ὁπαιγεῖν, ὦ ἄνδρες, οὕτως ἐπιχειρήσω δι΄ εἰκόνων. οὗτος μὲν οὖν ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα- ἔσται δ᾽ ἢ εἰκὼν τοῦ ἀληϑοῦς ὃ ἕνεκα, οὐ τοῦ γελοίου. φημὶ γὲρ δὴ ὅμοι- ὅτατον αὐτὸν εἶναι τοὺς ππμα δὰ τοῦτοις τοῖς ἐν τοὶς ἑρμογλυφείοις "αϑημένοις" οὕστινας ἐργάζογ- τοι οἵ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ) αὐλοὺς ε ἔχοντας" οἵ διχάδε διοιχγϑέντες φαίνονται ἔνδοϑεν ἀγάλματα ἔγοντες ϑεῶγ. καὶ φημὶ αὖ ξοικέγναι αὐτὸν τῷ σα- τύρῳ τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τόγε εἶδος ὁ ὅμοιος εἶ τούτοις, ὦ “Σώκρατες, οὐδ᾽ αὐτὸς δήπου ̓ ἀμφισβη- τήσαις - ὡς δὲ καὶ τἄλλα ἃ ἕοικας, μετὺ τοῦτο ἄκουε. “γ,βριστὴς εἰ 6 Ὁ ἐνιῤὼν γὲρ μὴ ὅμολογ γῆς, μάρτυ- θὰᾶς παρέξομαι. εὐ οὐκ αὐλητὴς πολὺ 7γὲ ϑαυμα- 



ς᾿ςο 
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’ ΠῚ ’ ς ’ 2). 3 , ΓΟ ΜΝ νι 
σιώτερος ἐκείνου; ὃ μέν γ8 δὲ ὀργάνων ἐκήλει τοὺς 

ἀνθρώπους, τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, καὶ ἔτι 
ΒῚ [ὲ 2 Ὁ ει ᾿ 2) 2) 

γυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐκείγου αὐλῇ. ἃ γὰρ Ολυμπὸος ηὕλει, 
' ᾿ ᾽ "- ᾿ Ύ ) , 

ἸΙαρσύου λέγω τούτου διδάξαντος. τὰ οὖν ἐκείγου 
», Θ᾽ ϑὺ 31 ᾿ Σίν δὰ ,} "λ ᾽λ 
ἐών τε ἀγαϑὸς αὐλητὴς αὐλῇ, ἐάν τε φαύλη αὐλη- 

τρὶς, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ, καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν 

ϑεῶν τε Καὶ τελετῶν δεομένους, διὰ τὸ ϑεῖα εἶναι. 
" ἈΣᾺ Ὁ 

σὺ δ᾽ ἐκείγου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι ἄνευ 
- 9 ω- -“ ς Ὁ 

ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. μεῖς 
ἕω ͵ 5 Π Ἃ 

γοῦν, ὅταν μέν του ἄλλον ἀκούωμεν λέγοντος καὶ 
᾿ 5 ὦ ΓΌΝΑ 2) , 2 δε ἴ. 

πάνυ ἀγαϑοῦ ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν μέλει, 
« 27 5 -Ὁ 3 , ) ι ᾽ Ἁ 9 Π 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδεν" ἐπειδὰν δὲ σου τὶς ἀκούῃ, 

ἢ τῶν σῶν σὴ, ἀλλου λέγοντος, κἂν πώνυ φαῦλος 

ἢ ὃ λέγων, ἐάν τε γυνὴ ἀκούῃ, ἐάν τε ἀνὴρ, ἐάν τε 

μειρώκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ ἀψμάν ΝῚ 

ἔγωγ οὖν, ὦ ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ, δόξειν 

μεϑ ὑει», εἶπον ὁμόσας ἂν ὑμῖν οἵα δὴ πέπονθα αὐ- 

τὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων, καὶ πάσχω ἔτι καὶ γῦν. 
ὅταν γὰρ ἀκούω, πολὺ μοι μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαν- 

᾽ « Ν᾿ 
τὰ 

τιώντων ἢ τὸ καρδία πηδᾷ, καὶ δάχρονα ἐχχεῖται 
«ς Υ φω Υ -»“᾿ ῇ ς .αΟὉ ᾿ Ἃ μι - 

ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου. δρῶ δὲ καὶ ἀλλοὺς 
Σ ᾿ 3 " Π ΄ ὙΠ. 

παμπόλλους τὰ αὑτὰ πιίάσχοντας. Περικλέους δὲ ἀ- 
Ἁ , “Ὁ 3 ες 

κούων, καὶ ἀλλὼν ἀγαϑῷν ῥητόρων, εὖ μὲν ἡγοὺ- 
’ -»"Σ- δ᾽ ΡΥ 2» ᾿ξ 3ς}2) » 

μὴν λέγειν, τοιοῦτον ὃ οὐδὲν ὅπασχον" οὐδ᾽ ἐτεϑο- 
᾿ " Ὁ Ἁ 952) }) Υ « 5 

οὐβητό μον ἡ ψυχὴ, οὐδ᾽ ηγαγνάκτει ὡς ἀνδραποδω- 
- ᾿ 2 ᾿ Δ. ῳ 

δῶς διακειμένου. ἀλλ ὑπὸ τουτουὶ τοῦ ΠΙαρσύου 
δ . Σ . ες: ΡΞ Ἢ 

πολλάκις δὴ οὕτω διετέθην, ὠστὸ μου δόξαι μὴ βιω- 
τὸν εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω. καὶ ταῦτα, ὦ -Ξώκρατες, 

32 Γ δν - 

οὐκ ἐρεῖς ὡς οὐκ ἀληϑῆ. καὶ ἔτι γε νῦν ξύνοιδα 
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᾿ "ὦ 8. πίον ᾿ νι" 39 »ι 
ἐμαυτῷ οτι εὐ ἐϑέλοιμι παρέχειν τὰ ὦτα, οὐκ ὧν 

᾿ 

καρτερήσαιμι, ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν πάσχοιμι ς ἀναγκάζει 
Υ 

γάρ μὲ ὁμολογεῖν γ, ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς ὧν αὐτὸς ἔτι, 

ἐμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ, τὰ δ᾽ ᾿ϑηναίων πράττω. βὲᾳ 

οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα 

οἴγομαν φεύγων. ἵνα μὴ αὐτοῦ καϑήμενος παρὰ 
τούτῳ κατουγηράσω. πέπονθα δὲ πρὸς τοῦτον μό- 

οι 2 2 ᾿ -- 

γον ἀγϑρώπων, ὁ οὐκ ἂν τὶς οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἔνενται, 
ΝῚ .- ΕῚ Ν »" Ἢ - 

τὸ αἰσχύνεσθαι ὄντινοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἱ- 
{ ΄ ι ᾿ ᾿ Σ - 2 Υ ς ι 2 

σχύνομαι. ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ 
ε ν -ο [5] ς [ 

δυναμένῳ ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν ἃ οὗτος κελεύει" ἐπει- 
. ᾿ 5 Ὶ ς ἢ " Ὁ Ὁ - 

δὰν δὲ ἀπελϑον, ἡἠττημένω τῆς τιμῆς τῆς ὑπὸ τῶν 
 υ ὁ Θ᾽ μὲ τ 

πολλῶν. δραπετεύω οὖν αὐτὸν, καὶ φεύγω" καὶ ὁ- 
, 5 ἵ ᾿ ς 

ταν ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα. καὶ πολλάκις 
ν «ς;» 2. , 2 ἀρ τον 

μὲν ἡδέως ἂν ἴδοιμν αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις" 
2 Ψ ΕἸ - ’ 3 5 [4] “Ὡ͵ωἴὖὦ; 

δὺ δ᾽ αὖ τοῦτο γένοιτο, εὖ οἶδα ὅτι πολὺ μεῖζον ὧν 
3 “ 3 ῳ ] - 

ἀχϑοίμην. ὠστε οὐκ ἕγω Ὁ, τι χρήσομαι τούτῳ τῷ 
9 Υ Ἐν 5 ι ᾿ 3 συ 2 ΓΑ δῦ ἃ ᾿᾽ 

ἀνϑρώπῳ. καὶ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ ἐγὼ 
, ὃ - 

καὶ ἀλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνϑασιν ὑπὸ τοῦδε 
- Ἷ 3 ᾿ ιν ἧς -. 83 " ε φ Υ ᾿ 

τοῦ σατύρου. ἀλλὰ δὴ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς͵ ὁμοιός τὸ 
Ξ 5. ἡ, , 2 ς 

ἔστιν οἷος ἐγὼ εἴκασα αὐτὸν, καὶ τὴν δύναμιν ὡς 
Ὁ ᾿ , « 2 Ὁ .- 

ϑαυμασέαν ἔχει. εὐλγὰρ ἔστε ὅτε οὐδεὶς ὑμῶν τοῦ- 
ἢ Ὁ τὰν ἡ ᾿ ΡῚ 

τον γινώσαδε" ἀλλὰ ἐγὼ δηλώσω, ἐπείπερ ἠρξάμην. 
- : ῳ ) - -Ὁ 

ὁρῶτε γὰρ ὅτι Σωχράτης ἐρωτικῶς διάκειται τῶν 
καλῶν, χαὶ ἀεὶ περὺὶ τοὑτους ἐστὲ καὶ ἐκπέπληπται" 

᾿ ψν κ3 » 3 51 « -ὔὦ Ἄ 
καὶ αὐ ἀγνοεῖ πάντοι, καὶ οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆ- 

3 “ . 2 - Γ -" μα αὐτοῦ τοῦτο ὃν σειληνῶδες σφ ὀδθα ; 78. τοῦτο )ὲρ 
οὗτος ἔξωϑεν περιβεβληται, ὥσπερ ὃ γεγλυμμένος 

᾽ 

Σειληγός. ἔνδυϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς, π πούῆς οἴεσθε γέ- 



6.}.217 .24:.δὲ ΓΟΝΥΓΨΙΥΜ, 273 

ει, ὦ ἄνδρες συμπόται, σωφροσύνης; ἴστε ὅτι οὔτ᾽ 
εἴτις καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδὲν, ἀλλὰ καταφρογεῖ 
τοσοῦτον, ὅσον οὐδ᾽ ἂν εἷς οἰηϑείη" οὔτ᾽ εἴτις πλού- 
σιος, οὔτ᾽ εἰ ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν ὑπὸ πλήϑους 
μακαριζομένων. ἡγεῖταν δὲ τεάντα ταῦτα τιὶὺὶ χτήμα- 

τα οὐδενὸς ἄξια, καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι" εἰρωνευόμε- 
γος δὲ καὶ παΐζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀγνϑρώ- 

ποῦυς διατελεῖ. σπουδάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ ἅγοι- 

χϑέντος οὐκ οἶδα εἴτις ἑώρακε τὰ ἐντὸς ἀγάλματα. 
αλλ ἐγὼ ἤδη ποτ᾽ εἶδον" καὶ μοι ἔδοξεν οὕτω ϑεῖα 
καὶ χρυσὰ εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ ϑαυμαστὰ, ὥστϑ 
ποιητέον εἶναι ἐν βραχεῖ ὅδ, τι κελεύει -Ξωκράτης. ἢ- 

γούμενος δὲ αὐτὸν ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρυ, 
ἕρμαιον ἡγησάμην εἶναι καὶ εὐτύχημα ἐμὸν ϑαυμα- 
στόν" ὡς ὑπάρχον μοὶ, ποι σμονο “Σωκράτει, σείντὴ 

ἀκοῦσαι δυά περ οὗτος ἢ, δει. ἐφρόνουν γὰρ δὴ ἐπὲ 
τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον. ταῦτα οὖν διανοηϑεὶς 
προτοῦ, οὐκ εἰωϑὼς ἄνευ ἀκολούϑου μόνος μετ αὖ- 
τοὺ γίγνεσθαι, τότε ἀποπέμπων τὸν ἀκόλουϑον, μό- 
γος συνεγιγνόμην. δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς πάντα τἄλη- 
ϑῆ εἰπεῖν. ἀλλὰ προσέχετε τὸν γοῦν" καὶ, εἰ ψεύ- 
δομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. συνεγιγνόμην γὰρ, ὦ 
ἄνδρες, μόνος μόνῳ, καὶ ᾧμην αὐτίκα διαλέξεσϑαιν 
αὐτόν μοι, ἅπερ ἂν ἐραστὴς παιδικοῖς ἐν ἐρημέᾳ δια- 
λεχϑείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων δ᾽ οὐ μάλα ἐγίγνετο 
οὐδέν: ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώϑει, διαλεχϑεὶς ἄν μοι καὶ 
συνημερεύσας ᾧχετο ἀπιών. μετὰ ταῦτα συγγυμνά- 
ξεσϑαι προὐκαλούμην αὐτὸν, χαὶ μεν. 

ὥς τι ἐνταῦϑα περανῶν. συγεγυμγάζετο οὖν μοι καὶ 
Ῥγαν αν 10 5 [1 
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᾿ προσεπάλαιε πολλάκις οὐδενὸς “παρόντος. κοιὶ τί δεῖ 

: λέγειν; » οὐδὲν γάρ μοι πλόον ἢν. ἐπειδὴ δὲ οὐδαμῇ 
ἐ ταύτῃ ἧνυτον, δδοξέ μοι ἐπιϑετέον εἶναν τῷ ἀνδρὶ 
ἱ χκατοὶ τὸ καρτερὸν, καὶ οὐκ ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκε- 
ὶ ὶ χειρήκειν, ἀλλὰ ̓στέον ἤδη τί ἐστι τὸ πρᾶγμα. προ- 
ἡ χαλοῦμοι δὴ αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπγεῖν, ἀτεχνῦς 

δ ἥσπορ ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. καί μοι οὔ- 
Σιδὲ τοῦτο ταχὺ ὑπήκουσεν, ὅμως δ᾽ οὖν χρόνῳ ἐπεί- 
ὑσϑή. ἐπειδὴ δὲ ἀφίκετο, τοπρῶτον συνδειπνήσας 
ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ τότε μὲν αἰσχυνόμενος ἀφῆ- 
χὰ αὐτόν" αὔὖϑις δὲ ἐπιβουλεύσας, ἐπιϑιθη). ἐδεδει- 
᾿πεγήκευ, διελεγόμην πόῤῥω τῶν νυκτῶν" καὶ ἐπειδὴ 
ἣ ἐϑούλετο αἀπιένοι, σκηπτόμενος ὅτι ὀψὲ ἑη, ΒΘΘΘΗΡ 

ΗΝ" ἀγπασο αὐτὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν τῇ ἐχομὲ ἢ 
ἐμοῦ πλένῃ, ἐν ἣπϑρ ἐδείπνει" καὶ οὐδεὶς ἐν τῷ οἰκή- 
μῶτι ἄλλος καϑηῦδεν ἢ ἡμεῖς. μέχρι μὲν οὖν δὴ δεῦ- 

θ᾽ τοῦ λόγου, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ πρὸς ὄγντινοῦν λέ- 
γεν" τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν οὐκ ἄν μον ἠκούσατε λέγον- 
τος, 8 μὴ πρῶτον» μὲν, τὸ λεγόμενον, οἶνος ἄγευ τὸ 
᾿σαίδων καὶ μετὰ παίδων ἣν ἀληϑής" ἔπειτα ἀφανἕ- 
΄ϑαῦ «Σωκρετους ἔρ)γον ὑπερήφανον, εἰς ὅπαιγνον ἐλ- 
᾿ϑόντω, ἀϑοἣν ΓΙ φαίνεται. ὅτι δὲ τὸ τοῦ δηχϑὲν- 
τος ὑπὰ τοῦ ἔχεως πά: (ϑος κἀμὲ ἔχει. φασὸ γάρ που 

τιν»οἱ τοῦτο ποϑόντα, οὐκ ἐθέλειν λέγεθι οἷον ἤν πλὴν 

τοῖς; δεδηγμένοις, ὦ ὡς μόνοις γνωσομένοις. τε καὶ δυγε 
γρωσομέγοις εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾷν τὸ καὶ λέγειν ὑπὸ 
τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος τὸ ὑπὰ ἀλγεινοτέ- 
ρϑῳῷ, παῦ τὸ ἀλγοενότατον ὧν ἂν τις δηχϑ είη. τὴν 

καρδίαν γὰρ, ἢ ψυχὴν, ἢ δ᾽, τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι, 

9 

24." 

ΟΡ 
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πληγείς τὲ καὶ δηχϑεὶς ὗ ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφὲᾳ λόγων, 

οὗ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον, γέου ψυχῆς καὶ μὴ 

ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται, καὶ ποιοῦσι δρᾷν τὲ καὶ λέ- 

γειν ὅτιοῦν" καὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους, “γάθωναξ, 

“Βρυξιμάχους, Πᾶαυσανίας, “ἀριστοδήμους τὸ καὶ “ἰρι- 

στοφάνεις. Σωκράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ καὶ λέχει, καὶ 

ὅσοι ἀλλοι; πάντες γὰρ κεκοιγωνήκατϑ τῆς φιλοσό- 

φου μανίας τὲ καὶ βακχείας. διὸ πάντες ἀκούσε- 

σϑε. συγγνώσεσϑε γὰρ τοῖς τύτε προχϑεῖαι, καὶ τοῖς 

γῦν λεγομένοις. οἵ δὲ οἰκέται, καὶ εἴτις ἄλλος ἐστὲ 

βέβηλός τὲ καὶ ἀγροῖκος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς 

ὠσὲν ἐπίϑεσϑε. ἐπειδὴ γὰρ οὖν, ὦ ἄνδρες, ἐ 9, τὸ λύ- 

χνος ἀπεοβήκει, καὶ οἱ παῖδες ἔξω ἦσαν, ἕδοξὲ μου 

χφῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτὸν, ἀλλ ΠΑ ΨΕΡΟΕ 

εἰπεὶν ἃ μοι ἐδόκει. καὶ εἶπον, “κινήσας αὐτὸν, ΣΙ 

Ἐράτες καϑεύδεις; Οὐ δῆτα, ῆ δ᾽ ὅς. Οἶσϑα οὖν 

ἃ μου δέδοκται; Τί μάλιστα; ἔφη. Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, 

ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος μεν θλαν μόνος" καί 

μοι φαΐνῃ ὀκνεῖν μνησϑῆχοι πρός με. ἐγὼ δὲ οὕτω- 

σὺ ἔχων, πάνυ ἀνόητον ἡγοῦμαι δἰγαΐ σου μὴ οὐ χαὺ 

τοῦτο χαρίξεσϑαι, καὶ εἶτι ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας τῆς ξ- 

μῆς δέοιο, ἢ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν, ἐμοὲ μὲν γὲρ οὖ- 

δέν ἐστι πρεσβύτερον τοῦ ὡς ὅτι βέλτιστον ἐμὲ γε- 

γέσϑαι. τούτου δὲ οἰμαΐ μοι συλλήπτορα οὐδένα κυ- 

θιώτερον εἶναί σου. ἐγὼ δὴ τοιούτῳ ἀνδρὶ πολὺ μᾶλ- 

λον ἂν μὴ ̓ χαριξόμενος αἰσχυνοίμην τον φρονίμους; 

ἢ, χαριζόμενος, τοὺς τὸ πολλοὺς καὶ ἄφρονας. Καὶ 

οὗτος ἀκούσας, μάλα εἰρωνικῶς καὶ σφόδρα ἑαυτῷ 

εἰωθότως ἔλεξεν, 5, φίλε ᾿ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ 

ἃ 
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"" 
ὄντι οὗ φαῦλος εῖγαι, εἶπτερ ἀληθῆ τυγγάνει ὄντα ἃ ΤᾺ λιν ὧν ἢ δ λον ἡ Ὁ Σῶν δι ἘΠ 
ὅγεις πεὲρν ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽ ἐν ἔμοι ὀυναμις, δι ἧς ὌΝ ᾿ ἌΡ ὃ πον 9 ΄ 7 ᾿ ῃ «ς ΄ 

᾿ΨΡ ΤΟΝ ΤΉΘΕΟΝΕ ἐόν τε καλλος δρῴης ᾿ 2 ᾿ “ , 
Υ̓͂ , 

Ὁ» ἐν ἔμοι, μαὶ τῆς παρά σοι εὐμορφίας πάμπολυν ᾿ 3 
-- 2 ἣ 

διαφέρον, εἰ δὴ χαϑορῶν αὐτὸ κοινώσασϑαἐ τέ μοι ἐπιχειρεῖς, μαὶ ἀλλάξασθαι κάλλος ἀντὶ χιάλλο υς, οὐκ 9.4 Ἶ “ [] 55.232 
ΕῚ 

ολέγῷ μοῦ πλεονεκτεῖν διανοῇ, ἀλλ᾿ ἀντὶ δόξης ἀλή- θείαν καλῶν ατᾶἄσϑαι ἐπιχειρεῖς, καὶ τῷ ὄντι χούσεα ΄ ᾿ - ϑὴη η3 ΕἸ χαλκείων ϑιαμείβεσϑαι νοεῖς. ἀλλ, ὦ μιχκάριε, ἃ- Ρ ; 4 ᾿ ᾿ ων 7] “ 
βείγον σχόπει, μή σε λανθάγω οὐδὲν ὦν. ἥτοι τῆς : )» 2 δος , εἰ εἰ πω 
διανοίας οψις ἀρχεταν θξὺ βλέπειν, ὅταν ἢ τῶν ὁμε Φ -οᾧὉἩ 5 - 

- ςι 
΄ 

μάτων τῆς χχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ" σὺ δὲ τούτων ἔτι Φ.2 3 ᾿ ν γ" ᾿ 9 -Ὁ , 
ποθῶ. Δ γὼ ἀκούσας, Τὶ μέν παρ ἐμοῦ, ἔφην, ἕν" 2 Σ ἪΝ 32 ι ἡ ᾿ 2 

ω 

ταῦτ ἐστίν" ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται ἢ ὡς διανοοῦ. Α δὲ ἜΣ τ Ὁ 2 Π « Π 2) 
μα, σὺ ὃὲ αὐτὸς οἵἴτω βουλεύου δ΄, τι σοί τε ἄριυ- Ἁ Δ ΜΕ τ Πἰδλ τ, ἢ 2 Ε - ΕἸ 
στον κοῖς ἐμοὲ ἡγῇ, 5112); ἔφη, τοῦτό γε εὖ λέγεις. : ἐς ὅδ 

, οι 
ὃν γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ βουλευόμενοι πράξομεν ὃ 21 

δοϑῳ 

“Ὁ δ 
ὧν φαΐνηταν νῶϊν περί τε τούτων καὶ περὶ τῶν ἀλ.- 2) 2 ᾿ ᾿ ω λων ἄριστον, ᾿Εγὼ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας τε καὶ εἰ- ᾿ λ.9 Χ { ΄ ο 2 δ 
τῶν, καὶ ἀφείς, ὠὐπερ βέλει τετρῶσϑαι αὐτὸν ᾧμην. 2 ᾿ 54. Γ “ δὲ -Ὁ 5φι 
καὶ ἀναστάς γε, οὐδὲ ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν ὅτι, ἀμφιέσας τὸ ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτο, (καὶ ε : 

ι γὰρ ἣν χειμὼν) ὑπὸ τὸν τρίβωνα κατακλιγνεὶς τὸν τουτουὶ, περιϑαλὼν τὼ χεῖρε τούτῳ τῷ δαιμονίῳ ὡς 3 Ὁ 
» 

ι Ω 
ἀληϑῶς καὶ ϑαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν νύχτα ὅλην. . ω ΕἸ δ κεζηα ων τ τῇ καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ, ᾧ “Ξώχρατες, ἐρεῖς ὅτι ινεύ δο- μαι. ποιήσαντος δὲ δὴ ταῦτα ἐμοῦ, οὗτος τοσοῦτον περιξεγένετό τε καὶ "ατεφρόνησε καὶ κατεγέλασε τῆς -»Ὗδ ὦ Ἃ-υἱῶῦ " Ὁ ς Ἵ) ἈΥΥ ΔΌΣ ἢ 
ἐμῆς ὥρας κα υβρισε' καίπερ ἔχκεϊνό γε μην τὲ εἷ- 

-- ΝΥ Ξ Ξ Ξ Ξ  Ξ Ξ ΞΕ 

πτ-τν τ ποντα. το--- 

πππ’͵΄“......-.---..-. 



Ἂ 

ἘΠΕ ΟΟΝΥΙΥΙΥΜ. 277 

ναὶ, ὦ ἄνδρες δικασταί. διχασταὶ γὰρ ἐστὲ τῆς Σω- 
κράτους ὑπερηφανίας. εὖ γὰρ ἴστε, μὰ ϑεοὺς, μὰ 
ϑεὶὺςς, οὐδὲν περιττότερον καταδεδαρϑηκὼς ἀγέστην 
μετὰ Σωκράτους, ἢ εἰ μετὶὶ πατρὸς χαϑηῦδον, ἢ ἄ- 
δελφοῦ πρεσβυτέρου. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, τίνα οἵε- 
σϑέ μὲ διάνοιαν ἔχειν, ἡγούμενον μὲν ἠτιμάσϑαιὶ 
ἀγάμεγνον δὲ τὴν τούτου φύσιν τε, καὶ σωφροσύνην 

καὶ ἀνδοίαν; ἐντετυχηκότα ἀνϑϑρώπῳ τοιούτῳ, οἵῳ 
ἐγὼ οὐκ ἂν ᾧμην ποτὲ ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν καὶ εἰς 

καρτερίαν; ὥστε οὔϑ᾽ ὡπωσοῦν ὀργιζοίμην ἐἰχον, 
καὶ ἀποστερηϑείην τῆς τούτου συνουσίας, οὔτε ὅπη 
προσαγαγοίμην αὐτὸν εὐπόρουν. εὖ γὰρ ἤδειν ὅτι 
χρήμασὶ γε πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος. ἣν πανταχῆ, 2) 

σιδήρῳ ὃ Αἴας" ᾧ τε ᾧμην αὐτὸν μόνῳ ἁλώσεσϑαι, 
διεπεφεύγει με. ἠπόρουν δὴ, καταδεδουλωμένος τε 
ὑπὸ τοῦ ἀγϑρώπου, ὡς οὖδε ὶς ὑπ οὐδενὸς ἄλλου, 

περιήϊα. ταῦτα τε γάρ μοι ἅπαντα προὐγεγόνει; 
καὶ μετὸ ταῦτα στρατείω χμῖν εἰς Ποτίδαιαν ἐ ἐχένες 
τὸ κοινὴ, καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον μὲν οὖν 
τοῖς. πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλ- 

λων ἁπάντων». ὅπόταν γοῦν ἀναγκασϑείημεν, ἄπο" 
λειφϑέντες. ποῦ, οἷα δὴ ἐπὶ στρατείας, ἀσυτεῖν, οὐ- 
δὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ καρτερεῖν. ἐν τ' αὖ ταὶς 
εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν οἱόστ ἢν" τά τ' ἄλλα; 
καὶ πίνειν οὐκ ἐθέλων, ὑπότε ἀναγκασϑείη, πάντας 

ἐκράτεν" καὶ, ὃ πάντων ϑαυμαστότατον, Σωκράτη 
μεϑύοντα οὐδεὶς πώποτε ἑώρακεν, ἀνϑρώπων. τοὐ- 
του μὲν οὖν μοὶ δοκεῖ καὶ αὐτέκα ὃ ἔλεγχος ἔσεσϑαι: 
πρὸς δὲ τὰς τοῦ χειμῶνος καρτερήσεις (δεινοὶ γὰρ 
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᾿ 4 39 - - 
αὖτόϑι χειμῶνες) ϑαυμάσια εἰργάζετο τὰ τε ἄλλο, 
καὶ ποτε ὄντος τοῦ πύγου οἵου δεινοτάτου, καὶ τεάν»- 

}ι 3 5- 3» ὃ ᾿ Ξ5: 3) 2.0. 7 39 " 

τῶν ἢ οὐκ ἐξιόντων ἐνδοϑεν, ἢ, εἴτις ἐξΐοι, ἡμφιεσμέ- 
ι ἰὴ ) 

γῶν τὲ ϑαυμαστὼ δὴ ὅσα, καὶ ὑποδεδεμένων καὶ ἐ 
γειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους καὶ ἀρνακίδας" 
οὗτος δ᾽ ἐν τούτοις ἐξῆει ἔχων ἱμάτιον μὲν τοιοῦτον 
οἱόνπερ καὶ πρότερον εἰώϑει φορεῖν: ἀνυπόδητος δὲ 

; Ὁῳ .-ωΩο ) Ἵ 

διὰ τοῦ κρυστάλλου ῥᾷον ἐπορεύετο ἢ οἵ ἄλλοι ὕπο- 
δεδεμένοι. οἱ δὲ στρατιῶταν ὑπέβλεπον αὐτὸν ὡς 

καταφρονοῦντα σφῷν. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα. 
τ δ᾽ κε “.3» καὶ χ νυ» ἢ δ. ἄς νὼ Οἷον δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἕτλη καρτερὸς ἀνὴρ ἐκεῖ 

“. Ὁ - ι 

ποτε ἐπὶ στρατείας, ἀξιον ἀκοῦσαι. ξυννοήσας γὺρ 
2» τς ΠΟ ς χε Γ ω Ἄ ν τὰ ᾿ 3 αὐτόϑι ἕωϑεν τὶ ἑστήκει σκοπῶν" καὶ ἐπειδὴ οὐ 

προὐχώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει, ἀλλὰ εἱστήπεν ζητῶν" 
καὶ ἤδη ἣν μὲ ἐσημβρία, καὶ ἄνθρωποι, ἡσϑάνοντο" 

καὶ ϑαυμάζοντες, ἄλλος ἄλλῳ ἕλεγεν ὅτι Σωκράτης 

ἐξ ἑωϑινοῦ φροντίζων τὶ ἕστηκε. τελευτῶντες δὲ τι- 
γες τῶν Ιώνων, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἢν, δειπνήσαντες (καὶ 
γὰρ ϑέρος τότε ἢν) χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι, ἅμα μὲν 
ἐν τῷ ψύχει καϑηῦδον, ἅμα δὲ ἐφύλαττον αὐτὸν εἶ 
καὶ τὴν νύκτα ἑστήξοι. ὃ δὲ εἱστήκει μέχρις ἕως ἐγέ- 

! 2 νι 

γετο, καὶ Ἴλιος ἀγέσχεν " ἔπειτα ᾧχετ ἀπιὼν προσ- 
εν" Ὁ  ΦὯΥ 3 ι ΄ 2 -Ὁ Γ ευξάμενος τῷ ἡλίῳ. εἰ δὲ βούλεσϑε ἐν ταῖς μάχαις. 

τοῦτο γὰρ δὴ δίκαιόν γε αὐτῷ ἀποδοῦναι. ὅτε γὰρ 
ῇ μάχη ἣν, ἐξ ἧς ἐμοὶ καὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν οἵ φρα- 
τηγοὶ, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν ἀγϑρώπων, ἢ οὗτος, 
οὐκ ἐθέλων ἘΤΘΟΜΕΡΩΝ ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιέσωσε 
καὶ τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. καὶ ἐγὼ μὲν, ὦ “Σώκρα- 
τες, καὶ τότε ἐκέλευον σοὶ διδόναι ταἀριστεῖα τοὺς 
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στρατηγοὺς αὶ τοῦτό γὲ μοὶ οὔτε μέμψῃ, οὔτε ἔρεῖς 

τι ψεύδομαι) ἀλλὰ γὰρ τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἔ:- 

μὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων, καὶ βουλομένων ἐμοὺ δι- 

δόγαι τἀριστεῖα, αὐτὸς προϑυμάτερος ἐγένου. τῶν 

στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. ὅτι τοΐνυν, ὦ ἄν- 

δρες, ἃ ἄξιον ἣν ϑεάσασϑαι Σωκράτη, ὃτε ἀπὸ “1η- 

λίου φυγὴ ἀνεχώρει τ᾿ στρατόπεδον. ἔτυχον γὰρ 

παραγενόμενος ἵππον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. ἀνεχώ- 

ρει οὖν ἐσκεδασμένων Ἴδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός τε 

ἅμα καὶ «Δάχης" καὶ ἐγὼ περιτυγχάγω, καὶ ἰδὼν, 

εὐϑὺ ὺς παρακελεύομαὶ τε αὐτοῖν θαῤῥεῖν, καὶ ἔλεγον 

ὃτι οὐκ ἀπολείψω αὐτώ. ἐνταῦϑα δὴ καὶ κάλλιον 

ἐθεασάμην Σωκράτη ἢ ἐν Ποτιδαίᾳ" (αὐτὸς γὰρ 

ἧττον ἐν φόβῳ. ἣν, διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου εἶναι) πρῶτον 

μὲν, ὅσον περιῆν “ἄάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι" ἔπειτα 

᾿ ἔμοιγε ἐδόκει, ὦ “Ἱριστόφανεξς, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ 

ἐχεὶ διαπορεύεσθαι, ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, βρενθϑυόμε- 

γος, καὶ τὼ ᾿φϑαλιμὼ παραβάλλων" ἠρέμα παρα- 

σκοπῶν καὶ τοὺς φίλους καὶ τοὺς πολεμίους" δῆλος 

ὧν παντὶ καὶ πάνυ πόῤῥωϑεν ὅτι εἴτις ἅψεται τούὺ- 

του τοῦ ἀνδρὸς, μάλα ὁ ἐῤῥωμένως ἀμυνεῖται. διὸ χαὺ 

ἀσφαλῶς ἅπῇει καὶ οὗτος καὶ ὃ ἕτερος. σχεδὸν γάρ 

τὸ τῶν οὕτω διακειμένων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτον- 
ταῦ, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην φεύγοντας διώκουσι. 

πολλὼ μὲν οὖν ἄν τις καὶ ἄλλα ἔχοι Σωκράτους ἐπαι- 
γέσαν καὶ ϑαυμάσια᾽ ἀλλὰ τῶν μὲν ἀλλων ἐπιτη- 

δευμάσων τὰἀχ ἂν τις καὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτα εἴποι: 

τὸ δὲ μηδενὶ ἀνϑρώπων ὅμοιον εἶναι, μήτε τῶν πα- 

λαιῶν μήτε τῶν νῦν ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς ϑαν’ 
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τ ῖθὸ Κ᾽ μάτος. οἷος γιὶρ “Αγιλλεὺς ἐγένετο, ἀπεικάσειεν ὧν 
τις καὶ Βρασίδαν καὶ ἀλλους" χκαὶ οἷος αὖ Περι- “»-ο Ἃ - Ν 9 

͵ κλῆς, καὶ Νέστορα καὶ αἱντήνορα" εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι". 
καὶ τοὺς ἄλλους κατὰ ταῦτ᾽ ὧν τις ἀπεικάζοι" οἷος 
δὲ οὑτοσὶ γέγονε τὴν ἀτοπίαν ἄνϑρωπος, καὶ αὐτὸς 
καὶ οἵ λόγοι αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἐγγὺς ἂν εὕροι τὶς ζητῶν, 
οὔτε τῶν νῦν, οὔτε τῶν παλαιῶν. εἰ μὴ ἀρα οἷς 
ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι τὶς αὐτόν - ἀνθρώπων μὲν μη- 
δεν, τοῖς δὲ Σειληνοὶς καὶ σατύροις, αὐτόν τε καὶ 
τοὺς λόγους. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν τοὶς πρώτοις 
παρέλιπον, ὅτι καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ ὁμοιότατοι εἰσὲ 
τοῖς Σειληνοῖς τοῖς διοιγομένοις. εἶ γὺρ ἐϑέλοι τὶς 
τῶν Σωπράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἂν πάνυ γε- 
λοῖον τοπρῶτον" τοιαῦτα χαὶ ὀνόματα καὶ ῥήματα 
ἑξῶϑεν περιαμπέχονται σατύρου ἄν τινα ὑβριστοῦ 
δορά». ὕρους γὼρ καγνϑηλίους λέγει, καὶ χαλκέας 
τενῶς, καὶ σκυτοτόμους, καὶ βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ 
διὰ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαένετιαιν λέγειν - ὥστε ἄπει- 
ῦος καὶ ἀνόητος ἄνϑρωπος πᾶς ἂν τῶν λόγων κατα- 
γελάσειε. διοιγομένους δὲ ἰδὼν ἂν τις, καὶ ἐντὸς 
οὐτῶν γιγνόμενος, πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον 
μόνους εὑρήσει τῶν λόγων, ἔπειτα ϑειοτάτοις, καὶ 
πλεῖστα ἀγάλματα ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἕχοντας, καὶ ἐπὲ 
πλεῖστον τείγογτας, μᾶλλον δὲ ἐπὶ πῶν ὅσον προσή- 
δι σχοπεῖν τῷ μέλλοντι χυλῷ καγαϑῷ ἔσεσϑαι. 
ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ Σωκράτους ἐπαιγῶ " 
καὶ αὖ ἃ μέμφομαι, συμμίξας ὑμῖν εἶπον ἅ με ὕβρι- 
σε. καὶ μέντοι οὐκ ἐμὲ μόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ 
ταὺ Χαρμίδην τὸν Τλαύκωνος, καὶ Εὐϑύδημον τὸν 

δεν ι,- 

- δ ρον οσαίοι κα. δι. ὰἸμωπανδ).ς .  - 
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Διοκλέους; καὶ ἄλλους πάνυ πολλούς" οὖς οὗτος 
ἐξαπατῶν, ὡς ἐραστὴς, παιδικὺὶ μᾶλλον αὐτὸς καϑέ- 
σταται ἀντ᾽ ἐραστοῦ. ἃ δὴ καὶ σοι λέγω, ώ 4γά- 
ϑῶων, μὴ ἐξαπατᾶσϑαι ὑπὸ τούτου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν ἧ- 
μετέρων παϑημάτων γνόντα, εὐλαβηϑῆναι, καὶ μὴ, 

χατιὰ τὴν παροιμέχν, ὥσπερ νήπιον, πταϑόντα γνῶ- 
γαι. Εἰπόντος δὴ ταῦτα τοῦ ᾿Αλκιβιάδου, γέλωτα 
γενέσϑαι ἐπὶ τῇ παῤῥησίῳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδόκει ἔτι ἐρω- 
τικῶς ἔχειν τοῦ Σωχρύτους: τὸν οὖν “Σωκράτη, Νή- 

φειν μοὶ δοκεῖς, φάναι, ὦ ᾿ἀλκιβιάδη. οὐ γὰρ ἂν 

ποτε οὕτω κομψῶς κύχλῳ περιβαλλόμενος ἀφανίσαι 
ἐνεχεέρεις οὗ ἕνεκα ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ, ὡς ἐν 

παρέργῳ δὴ λέγων, ἐπὶ τελεντῆς αὐτὸ ἔϑηκας" ὡς 
οὔ πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκὼς, τοῦ ἐμὲ καὶ “41γά- 
ϑωνα διαβάλλειν" οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν σοῦ ἐρᾷν 
καὶ μηδενὸς ἄλλου, ᾿γάϑωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσϑαι, 
καὶ μηδ᾽ ὕφ᾽ ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαϑες, ἀλλὰ τὸ 
σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ Σειληνιπὸν κατάδης- 
λον ἐγένετο. ἀλλ᾽, ὦ φίλε ᾿4γάϑων, μηδὲν πλέον αὖ- 
τῷ γένηται" ἀλλὰ παρασχευάζου, ὅπως ἐμὲ καὶ σὲ 
μηδεὶς διαβάλλῃ. Τὸν οὖν ᾿γάϑωνα εἰπεῖν, Καὶ 
μὴν, ὦ “Σώκρατες, κινδυγεύεις ἀληϑὴ λὲ “γε τεχμαὸ- 

θομαι δὲ καὶ ὡς κατεχλένη ἐν μέσῳ. ἐμοῦ τε. καὶ σοῦ, 

ἵνα χωρὶς ἡμᾶς διαλάβῃ. οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ-:- 
σται, ἀλὴλ᾽ ἐγὼ παρά σε ἐλϑὼν κατακλ ιγήσομαι. πά- 
γυ γε, φάναι τὸν Σωκράτη, δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ κα- 
τακλίνου. (Ὼ, Ζεῦ, εἰπεῖν τὸν Αλκ εβιάδην, οἵα αὖ 

πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου. οἴεται μοῦ δεῖν παντα- 
χῆ περιεῖναι" ἀλλ᾽ εἰ μή τι ἄλλο, ὦ ϑαυμάσιε, ἐν 
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μέσῳ ἡμῶν ἕα “1γάϑωνα κατακεῖσθαι. ᾿4λ) ἀδύνα- 
τΌν, φάναι τὸν Σωχράτη. σὺ μὲν 780 με, ἐπἤνεσας, 
δεῖ δ᾽ ἐμὲ αὐτὸν ἐπιδέξια ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν ὑπό σοι 

κατακλινῇ ̓ Ἰγάϑων, οὐ δήπου ἐμὲ πάλιν ἐπαινέσε- 

ται; πρὶν ὕπ' ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεϑῆναι. ἀλλ᾽ ἔασον, 
ὦ δαιμόνιε, καὶ μὴ φϑονήσῃς τῷ μειραι κίῳ ὑπ ἐμοῦ 
ἐπαινεθῆναι. καὶ 7ὰρ πάνυ ἐγὸνϑ υμῶ αὐτὸν ἐγκω- 

μιάσα ι. ᾿Ιοὺ ἰοὺ, φάναι τὸν ᾿Ιγάϑωνα, ᾿Δλκιβιάδη, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ἂν. ἐνθ ἀδε μείναιμι" ἀλλὰ παντὸς 

μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα ὑπὸ “Σωκράτους ἔπαοι- 
γεϑῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα, φάναι τὸν ᾿Ἰλκιβιάδην, τὼ εἰ- 
ωϑότα' Σωκράτους ἩΠΌΘΨΤΟΣ τῶν καλῶν βὐτολᾶν 
βεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ γῦν ὡς εὐπόρως καὶ πιϑα- 
γον λόγον εὗρεν, ὥστε παρ᾿ ἑαυτῷ τουτονὶ κατακεῖ- 
σϑαι. Τὸν μὲν οὖν τἸγάϑωνα, ὡς κατακεισόμενον 
παρὰ τῷ Σωκράτει ἀγίστασϑαι" ἐξαίφνης δὲ κωμα- 
στὰς ἥκειν π παμπόλλους ἐπὶ τὸς θύρας, καὶ ἐπιτυ- 

χόντας ἀνεῳγμέναις, ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἄντικρυς, 

πορεύεσθαι παρὺ σφᾶς, καὶ κατακλίγεσϑαι" καὶ 
ϑορύβου μεστὰ πώντα εἶναι, καὶ οὐκέτι ἐν κόσμῳ 
οὐδενὶ ἀναγκάζεσθαι πίνειν πάμπολυν οἶνον. τὸν 
μὲν οὖν ᾿Βρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ ἄλλους 
τινὰς ἔφη ὃ ᾿Ἰριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας οἴκαδε 
ὕπγον λαβεῖν" καὶ καταδαρϑεῖν πάνυ πολὺ, ἅτε 
μακρῶν τῶν νυκτῶν οὐσῶν" ἐξέγρεσϑαι δὲ πρὸς ἡ- 
μέραν, δὴ ἀλεκτρυόνων ἀδόντων. ἐξεγρόμενος δὲ 
ἐδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους καϑεύδοντας καὶ οἰχομένους, 

“4γάϑωνγα δὲ καὶ ᾿Ἰριστοφάνην καὶ Σωκράτη ἔτι μό- 
γους ἐγρηγορέναι, καὶ πίγειν ἐκ φιάλης μεγάλης ἐπι- 

" 
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δέξια. τὸν οὖν Σωκράτη αὐτοῖς διαλέγεσθαι. καὶ 
Π " 2! ο3 Π 2 ὔ “ -Ὁ 

τὸ μὲν ἀλλα ὃ -ἀριστόδημος οὐκ ἔφη μεμνῆσϑαι τῶν 
, ου 

λόγων" (οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι, ὕπονυ- 
στάζειν τε) τὸ μέντον κεφάλαιον ἔφη, προσαναγκά- 

-Ὁ΄ 39 4 - « 

ζειν τὸν Σωκράτη ὁμολογεῖν αὐτοὺς, τοῦ αὐτοῦ ἀν- 

δοὸς εἰναν κωμῳδίαν καὶ τραγῳδέαν ἐπίστασθαι 
-Ὁ Γ ᾿ 2»ὕ 

ποιεῖν, καὶ τὸν τέχνῃ τραγῳδοποιὸν ὄντα, καὶ κω- 
ὶ Ε τ ᾿ πὰ ς ᾿ 3 ᾿ 

μῳδοποιὸν εἰναι. ταῦτα δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς, 
3 ς , .« ω 

καὶ οὐ σφόδρα ἑπομένους, νυστάζειν. καὶ πρῶτον 
᾿] -Ό Π πὶ [4 2] ᾿ ε« ᾿ 

μὲν καταδαρϑεῖν τὸν «“ριστοφάγη" ἠδὴ δὲ ἡμέρας 

γιγνομένης, τὸν 4γάϑωνα. τὸν οὖν Σωκράτη κατα- 
Φ᾿. 39 τ 

κοιμίσαντ᾽ ἐχκείγους, ἀναστάντα ἀπιέναι, καὶ αὐτὸς, 
σὴ Θ᾽ ἢ Ὥς ε! : ΔΝ Υ͂ 5 Υ͂ 

ὥσπερ εἰωϑει, ἕπεσϑαν" καὶ ἐλθόντα εἰς “ύκειον, 
ν᾿ μὴ « ᾿ ἀπονιψάμενον ὥσπερ ἄλλοτε, τὴν ὅλην ἡμόιαν διὰ- 

τρίβειν" καὶ οὕτω Ύο, εἰς ἑσπέραν οἶκοι 
ἀναπαύεσθαι. 



δέ, 

ΜΙ ᾿ 

α΄ - 

““ κράτης εἷς “ειραιῶ ἀφικόμενος τῆς τῶν Ῥενδι- 
δείων ἑορτῆς ἕνεκα καὶ ἜΘαλεῆς, τρνε τιν σπιδοὶ πο- 
λιτείας ἐχεὶ πρός τε Πολέμαργον, καὶ “ἀδείμαντο», 
καλ δὴ χαὶ Θρασύμαχον, τὸν σοφιστὴν, τῇ δὲ ὗστε- 
οαΐκχ τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν ἄστει πρὸς 7Τέμαιον,, καὶ 

δ 

« 2 "Ὁ" 

τ ΄ 

σαν, ὡς ἐν Τῇ Πολιτείᾳ ὑπόκειται. διηγησάμενος 
ῈΪ 

. 2, 

5 

ὥ παρεχάλεοςε καὶ Τοὺς ἄλλους οἰχξέους αὐτὸν ἂν. 
“ 

γ 
Ὁ Ι͂ ε 

Ἷ 
4 

ταφεστιάσιχι λόγοις Τῇ ταύτης ὑστεραίᾳ. συνεληλύ- 
ϑασιν οὖν ἀκροασόμενοί τὲ καὶ ἐροῦντες εἰς τήγδε 

« ε , 

Ἶ 
Ων » 

ἣν 

τὴν ἡμέραν Τρίτην οὖσαν ἀπὸ Τῆ0 Ἐν Ζ͵ Πα ε συν.ὄ 
Ρ 

3,» 
4 

- 

᾿ 
ὔ 

Υ 

θυσισι Ἐν χε 7αρ τῇ Πολιτείᾳ τὸ, πατέβην χϑὲς, 



β 
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ὕρηται, κανταῦϑα τὸ, τῶν χϑὲς μὲν δαιτυμόνων 
7 η τὸς Ψ ν ᾽ Ζ Ἢ μ μ ᾽ 

Ἁ »-ὩὉ Ἀν Ἁ ἊΝ ἵ ν᾽ ἊΝ 

τὺ νῦν δὲ ἑστιατόρων. πάρεισι δὲ εἰς τήνδε τὴν ἀ- 
[ 32 ; 3 2 ε ΄ 3 3 , 

πρύασιν οὐ πάντες, ἀλλ᾽ ὁ τέταρτος δι ἀσϑέγνειαν 

ἀπολείπεται. 
ς ς ᾿ 4 , 

 Ῥασ. ἀν πι 42 0. δὲ" δὴ κέξοᾷτος) Ὁ ᾿Ατειχδξ, 
μβ δ 6 - «Υ͂ ΒΡ] -» Ἃ - ’ »-“-Σ᾽Σ΄΄Ἃξ 

φησὶν ὃ Πρύκλος, ὀρϑῶς περὶ τοῦ τετάρτου τοῦδε 
ἐπισημαίνεται. ἔοικε γὰρ ἀπολειπόμενος οὗτος εἶναι 

. Ὁ νι »χι ᾿ , ’ 32 τῶν μετὰ Τιμαίου ξένων. διὸ καὶ Σωκράτης αὐτὸν 
“ἐρωτᾷ τὸν Τίμαιον, ὅπούποτε εἴη ὁ τέταρτος, καὶ 
ἐχεῖνος ὡς περὶ ἐπιτηδείου τινὸς ἀπολογεῖται, τὴν 

ἀπουσίαν ἀναγκαίαν αὐτῷ καὶ ἀβούλητον δεικνύς. 
ΞᾺ - 3 - Ἄ 

1, 10. ἀνταφεστιᾷν) ᾿νταφεστιᾷν φησιν, ἀλλ 
οὐκ ἀνθεστιῶν. ἢ γὰρ ἀφεστίασις τὴν ὅλοτελῇ τῆς ᾿ ὦ Ἴ ψ θα ͵ Ί ΓΞ 
ἑστιάσεως ἀποπλήρωσιν συνεέληφεν. 

τ Φ ει! ἈΠ ὦ 3 ᾿ 

3, 19. Εὐμνημόνευτον)} Οτι τὸ ἀηϑες εὐὑμνημό- 

γευτον. κινεῖ γὰρ μᾶλλον τὴν φαντασίαν, ὡς παρά- 
Χ ᾿. ς Ὁ ’ ςς6ἂιυ 

δοῖξον, καὶ τοὺς τύπους ἑχυτοῦ τρανέστερον ἡμῖν 
ἐντέϑησιν. 

3, 22. Γάμων σύνερξιν “Ὑπὸ γὰρ τῶν ἀρχόντων 
κατὰ τὸ καϑῆκον ἑκάστω λάϑρα τῶν κλήρων γιγνο- 

μόνων τῶν συνέρξεων, καὶ οὐ φανερῶς, ὑπολαμβά- 
- 5 ῇ οὋῃῇᾷῃ Ἄ “2 

γειν ἀνάγκη τυχηρῶς τοὺς φαύλους συναρμόζεσϑ αὐ 
7 - 

αὐτοὺς ταῖς φαύλαις, καὶ οὐ κατά τινὰ πρόνοιαν. 
»" 2 ’ . 

4, 12. Εἰς ἐπιϑυμέαν ἀφίκοιτο] “Ὅτι Σωκράτης 
ποϑεῖ μετὰ τὴν πολιτείαν ταύτην ἰδεῖν κινουμένην 

« ᾿  ἷΝ Ὁ ῇ 

τὴν πόλιν τὴν κατὰ αὐτὴν εἰς ἀγῶνας καὶ ἄϑλους, 
ε' ᾿ ᾿ 5 ι Α ει ᾿ ᾿ 

γα μετὰ τὴν εἰρηνικὴν ζωὴν, ἣν παραδέδωκε, τὸς 
Ἶ Η ᾿ ΒῚ Ι [- , 

περιστατικὰς ἐνεργείας ἱστορήσῃ. ᾿ 
Υ͂ γχγη « - 

ὅ, 12. Τ͵μαιος] Δἕμαιος, ἐκ “οκρῶν τῶν Ἐπε 

-ς 
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ζεφυρίῶν, τῆς ἐν Τταλίᾳ πόλεως, φιλόσοφος Ππυϑα- 
γόρειος, ἔγραψε μαϑηματικά τε, καὶ περὲ φύσεως 
σύγγραμμα, τὸν Πυϑαγορικὸν τρόπον" ἔνϑεν ὃ 

Πλάτων καὶ τὸν διάλογον εἰς αὐτὸν ἔγραψε, καϑὰ 
καὶ ὃ Σιλλογράφος φησὶ περὶ αὐτοῦ " 

πολλῶν δ᾽ ἀργυρίων ὀλίγην ἠλλάξατο βίβλον; 
Ἔνϑεν ἀφορμισϑ εὶς Τιμαιογράφειν. 

Ἔκ ταύτης τῆς πόλεως καὶ Ζάλευκος ὃ νομοϑέτης 
ἣν. Ὃ δὲ Κριτίας ἣν μὲν γενγαίας καὶ ἀδρᾶς φὺ- 
σξῶς, ἥπτετο δὲ καὶ φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ ἐκα- 
λεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐν φιλοσόφοις» φιλόσοφος δὲ ἐν 

ἰδιώταις. ἐτυράννευσε δὲ καὶ αὐτὸς, εἷς τῶν }' γε- 

γονώς. Ὃ δὲ “Ἑρμοκράτης, Συρακούσιός ἐστι στρα- 
τηγὸς, κατὼ γόμον ζῆν ἐφιέμεγος " διὸ καὶ πολιτικῆς 
πῶς μετεῖχε, καὶ φιλοσοφίας, : 

6, 12. Ἄκουε δὴ] Τοῦτο παροιμιῶδές ἐστιν ἐφ᾽ 
ὧν ἐκκαλέσασθαν βουλόμεθα τὸν ἀκούοντα, ἴσον 
ὃν τῷ, δέχου δὴ τὰ ἄξια ἀκοῆς. 

6, 15. Οἰκεῖος] «Δέγονται νὰρ Οἰκεῖοι καὶ οἵ συγ- 
γεγεῖς. 

60, 17. Ἔν τῇ ποιήσει 
Εἰπέμεναι Κριτίῃ ξανϑότριχι πατρὸς ἀκούειν 

Οὐ γὰρ ἁμαρφτινόῳ πείσεται ἡγεμόνι. 

6, 18. Κριτίαν ἡμέτερον πάππον Ϊ 
"Εξηκεστίδης, 

Σόλων, “φωπίδης, οὗ 
Κριτίας ὁ πρῶτος, οὗ Κάλλαισχρος, οὗ 
Γλαύκων, Κριτίας ὁ δεύτερος 

Περικτιόνη, Χαρμίδης, 
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“Πλάτων, Γλαύκων, ᾿4δείμαντος, 
6, 26, Κριτίας] ὃ παλαιὸς δηλαδή. 

7, 8. ᾿πατουρίων] “πατούρια, ἑορτὴ ᾿ϑήνῃσιν 
εἰς Διόνυσον, ἐκ τοῦδε Ππέλανϑος ἀντὶ Θυμοίτου. 
τοῦ βασιλέως ᾿ϑηναίων, Ξάνϑῳ μονομαχῶν τῷ Ἐοιω- 
τῷ, ἀπατήσειν αὐτὸν εἰπών: παρὰ τὴν ὅμολογέαν, 
ὦ Ξάνϑε, δεύτερος ἥκεις. τοῦ δὲ Ξάνθου ἐπιστρα- 

φέντος, ἵνα ἴδοι τὸν δεύτερο», αὐτὸν μὲν μηδένα 
ἰδεῖν, Πέλανϑον δὲ τοῦτον ἐξ ἐπιδρομῆς ἀνελεῖν, 
καὶ οὕτως ἐξ ἀπάτης νικῆσαι ᾿Ιϑηναίους, ὑπὲρ Οἱ- 
γόης πολεμοῦντας Βοιωτοῖς. ξώρταζον δὲ ἡμέρας 

τρεῖς, ὧν ἢ ἀ ἐκαλεῖτο ᾿νάῤῥυσις. τὰ γὰρ ϑύματα 
λέγεταν ᾿Αναῤῥύματα, παρὰ τὸ ἄνω ἐρυόμενα ϑὺύ:ε- 
σϑαι. καὶ γὰρ ἔν ταύτῃ πολλὰ ἐθύετο. ἡ δὲ β' 
4ορπέα, καϑ' ἣν εὐωχέαν καὶ δεῖπνα πολλά. ἡ δὲ 
γ᾽ Κουρεῶτις. ἐν ταύτῃ γὰρ τοὺς κόρους ἐνέγραφον 

εἰς τοὺς φρατέρας, τριξετεῖς 1) τετραετεῖς ὄντας. ἔν ἢ 

καὶ τῶν παίδων οἵ ἐντρεχέστερον ποιήματα ἄττυ: ἢ)- 
δον», τὰ τῶν παλαιῶν δαψῳδοῦντες. 

7, 8. Φρατέρων»] ᾿Αϑήνησιν αἵ φυλαὶ μετιὶ μὲν 
ἰζωνα δ΄, ἀπὸ δὲ Κλεισθένους ἔ, μετὰ δὲ ταῦτα ιθ΄. 
διῃρέϑη δὲ ἑκάστη εἰς τρία, χαὶ τὸ τρίτον ἐκλήϑη 
τριττὺς, εἶτα πατριὰ, καὶ φρατριο, καὶ φράτορες, οἵ 
εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ταττόμενοι, καὶ φρατρίοι, ὡς 
ἀλλήλων συγγενεῖς, καὶ εἰς τούτους τοὺς φράτορας 

ἢ ἐγγοαφὴ τῶν κόρων ἐγέγνετο. 

7, 26. 17 τε καὶ πῶς) Τί, τὸ ἔργον, Πῶς, τίνα 
τρόπον. παριὲ τίνων τῶν διασωσαμένων αὐτὸ μέχρι 
τῆς Σόλωνος ἀκοῆς; 
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5 Ὁ ου {ἐ 4 

7, 29. νομὸς] ἀπὸ τοῦ γενεμῆσϑαν τὴν γὴν οὔὐ- 
τῷ λέγεται. 

“. [ ἘΆΝ “-“ Α Ὁ 

7, 20. Σαϊτικὸς] Ἔκ τῶν ἸΠανεϑὼ ΑΑϊγυπτιακῶν 
“ἢ ͵ ΕῚ ᾿ 

ιξ δυναστεία " Ποιμένες σαν ἀδελφοὶ Φοίνικες ξέ- 
γον βασιλεῖς, οἱ καὶ ἸΠέμφιν εἷλον, ὧν ἀ Σαΐτης ἐβα- 
᾿ ὃ » ͵ ΘίΘ « ὥς δὴν εν μὰ, ᾿ δ ’ 

σέλευσεν ἕτη ιϑ, ἀφ οὐ καὶ ὃ Σοίτης νομὸς ἔχλη- 

ϑη. οἵ καὶ ἐν τῷ -Σεϑρωίτῃ νομῷ πόλιν ἔκτισαν, 
Ὁ δ γν 7 2 ΕῚ ἀφ ἣς δρμώμενοι Αἰγυπτίους ἐχειρώσαντο. β' τού- 

Ὁ 2» ἱ 3 , 3» ͵ Ψ ἂν 3) 

τῶν Βνῶν ἕτη μ, γ᾽ Αρχάνης ἔτη ἡ, δ᾽ ᾿ἄρωφις ἕτη 
’ ἡ δὲ Σκὶ ΠΑ ΎΤς ἈΕς, τ ΤΥ ΔΩ ΕΑΝ 

07. ὁ θὲ Σαϊτης προσέϑηκε μην ὡρᾶς ιβ΄, ὡς εἶναι 
- οὖ 4 - Ὁ «ς ; 4 ς 

ἡμερῶν λ', καὶ τῷ ἐνιαυτῷ ἡμέρας ς', καὶ γέγονεν ἡ- 
μερῶν τξέ. 

ΩΣ ς φλ." Ἁ έ 8, 1. Σουὶς] ἢ ὅτι τὴν Σοαὺν ἀκένητον φησὶ ὑπὸ 
- ΟῚ Ἢ Τ ΡῚ « 

σεισμῶν. διὸ καὶ Αἰγύπτιοι εἰς τὴν ἄρκτον αὐτὴν 
ἱερατικῶς ἀναπέμπουσιν, ὡς μετέχουσαν τινὸς ἐκεῖ- 

9 »Σς , 

ϑὲν ἀπορῥοίας διὰ τὸν περὶ τὸν πόλον τόπον, δεξα- 

μόνην ἑδραίαν στάσιν. 
ἢ ἘΠ 3 

8, 19. ΨΦωρωγέως, Φωρωνεὺς, Ἰνάχου καὶ ἼΜε- 
2 ᾽ "- 

λίας, ᾿4ργει βασιλεύς. Ἱγιόβη δὲ τούτου παῖς καὶ 
ὃ ᾿ Ὁ »- ᾽ -ν., 

Τηλοδίκης, τῆς Ξούϑου. “ευκαλίων δὲ καὶ Επιμη- 
᾿ “ ΄ ᾿ 3. ἢ .2. κα: 

ϑεὺς, ὃ Προμηϑέως καὶ Κλυμένης. ύρῥα δὲ δπι- 

μηϑέως καὶ Πανδώρας, τῆς ὑπὸ ϑεῶν πεπλασμένης. 
εὐ ἣν τ -»Ὃο΄ὧΟ ο΄ 

8, 14. Κατακλυσμὸν] “Ὅτι τρεῖς ἱστυροῦσι γεν» ἐ- 
᾿ - ΝΜ Ὶ εὰ » 

σϑαι κατακλυσμοὺς, πρῶτον τὸν ἐπὶ :Ωγύγος, ὃς ἢν 

τῆς ᾿Αττικῆς βασιλεὺς" δεύτερον τὸν ἐπὶ Ζίευκαλίω- 
λ ᾿ ᾿ 7 , ᾿ ΝῊ ᾿ 

γος, ὅτε καὶ τὰ κατιὶὶ Θετταλίαν ὅρη διέστη, καὶ τὰ 
Ὁ ᾿ ι} 

ἐκτὸς ᾿Ισϑμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχύϑη πάντα" 
2 Ι͂ ω ι 9 β Ἢ 

τρέτον τὸν ἐπὶ Ζαρδάνου τοῦ 4]ιὸς καὶ Τλέχτρας, 
-. 5) ε! , ἘΠ ᾿ ΑὙΚᾺ, τῆς ἄτλαντος, ὃς “άρδανος ἐβασίλευσε μδτὰ τὸν κα' 
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χλυσμὸν τῆς ἀντιπέραν Σαμοϑράκης ἠπείρου, διὰ τοαλλυσμον τῆς αντέπερον «5 μουραπης ἡπεὶρ ἐ α 

»"»ὋῪ 3 ᾽ ἰ 

σχεδιᾶς αὐτόσε κομισϑ εἰς, 
- , .“. 2) 

8, 18. Καί τινα] Πατενεῖτ τουνομοι. 
᾿ Ω; ι . 9 ἴ 

8, 98. Φαέϑων ὧὁτι κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους 
᾿ έ ἘΝῚ ᾽ ὩΡ ᾿ ’ ν Ἃ 4 ) ᾿ 

γενέσϑαι φασι τὸν τὲ πρὸς Θεσσαλίαν καὶ τοὺς ἐκεί- 

γῃ τόπους καταμλυσμὸν, καὶ τὴν ἐν Αἰϑιοπίᾳ ὑπὸ 

οὔ Φαέθοντος ἐκπύρωσιν. Ὁ 
ἘΠῚ Θ " ἤζῃ ᾿ ᾿ Ὰ 2 ἣ Υ̓͂ 

9, 4. Παράλλαξις  Ἰαράλλαξιν τὴν ἀσυμμετρίαν 
“Ὁ - -“" 9 ἐν ἢ ἐ » 2 

τῶν ἐν γῇ πρὸς τὰς ἐκ τοῦ οὐφθανοῦ ἠκοῦσας εν αὐ- 
ν 2 Ἐν δ ΩΣ ἃ ΕΟΝΝ Ἦν; ͵ Ἔ ᾿ ἈὴθΡ ἜΣ" ἂν τὴν ἀπορϑοίας πρὶ συμμέτρως γηὴρ ἔχοντα διὰ- 

}ι -Ὁ Φ 

μένει, ἀσυμμέτρως δὲ, ΕΟ ΤῊΝ 4) τὸν τῶν οὐρα- 
γίων ποικίλον Ὁ ομν, σμόν. οὐτοῖῦ γάρ εἰσεν οἵ κατ 

τὰ οὐρανὸν περὶ γῆν ἰόντες, καὶ ἄλλοτε ἀλλα σχὴ- 
ματα δεικνύντες διὼ τὰς ποικίλας γοήσεις τῶν ψυ- 

χῶν. γράμματα γὰρ ἐκεῖνα τὰ σχήματα ἐστι, καὶ 
ι -. Υ 3 2 

τύποι τιγὲς δραστήριοι δι ἐκείνους. 
.Υ ΆΏ “Ὁ 5 

9.19: «Τυόμενος) Αττικῶς, ἀντὶ τοῦ, λύων τῆς ἀ- 
πορίας ὃ ἹΝεΐλος ἡμᾶς. 

“ἕν: ι ᾿ . 3) ΄ 

9, 14. Κατὰ τήνδε χώραν] κατιὰ τὴν νὼ ΑἸγυ- 
΄ ι ; ι Ω ει ’ - 

πτον δηλονότι. κατὰ γὰρ τὴν κάτω, ἣν ἔργον τοῦ 
-Ὡ 2 7 ; ᾿ 

ποταμοῦ φησιν ἀριστοτέλης, ὅμ; 4ροι εἰώϑασι γίνε- 
σϑαι. ἐπανιέναι δὲ λέγει, οὐ τὸ κάτωϑεν ἀμβλυ- 

σϑαίνειν, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ἀλλαχόϑεν αὐξόμενον ἄνω- 
τέρο) τῆς γῆς χωρεῖν, ἜΝΙ καταῤῥηγν ὑμένο)ν εἰς 

τὸν ᾿γεῖλον ἐξ ἄλλων τόπων, τῶν κατὰ τὰ “εληναῖα 

ὅρη, ἀφ᾽ ὧν αἷ τούτων πηγαὶ ἐκ τῆς γιγνομένης ἐξ 
2 ΄ "Ὁ -᾽ ε »-Ό 3 Υ ΒῚ 

αὐτοῖς πιλήσεως τῶν νερῶν ὑπὸ τῶν Ετησίων ἀνε- 
ρ» τ ΄ ΄ ς μῶν, ὡς Θεύφραστός φησι. ταῦτα δὲ τὶ ὄρη ὕψη- 

λύτατά ἐστι. 

μ ΤΥΎΗ; Τ 
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9, 22. Διαφορεὶν ἔχον Ἷ ἀντὲ τοῦ, παραδόξως ἐκ- 
βεβηπός. 

9, 26. Πάλιν δὲ εἰωθότων) Ὅτι κατά τινὰς ἐπι: 

τελοῦνται περιφορὸς καὶ αἵ τοιαῦται φϑοραὶ, ἐχοὺ- 
σας τινε καὶ αὐτὸς ἀκολουϑέαν πρὸς τὴν ὅλην τοῦ 
«ϑϑείου γεννητοῦ περίοδον. 

10,.9 8. Τῆς τε αὶ Ἡφαίστου) Ζεὺς Ἀήτιδι συ» 

ελϑὼν, καὶ 7ενομενὴν ἔγκυον καταπίέγει, ἐπείπερ ἔλε-- 
78 παῖδα γενγήσειν μετὺὶὶ τὴν μέλλουσαν ἐξ αὐτῆς 
γεννᾶσθαι κόρην, ὃς δυναστεύσει οὐρανοῦ. ὡς δ᾽ ὃ 
καιρὸς τῆς ταύτης ἐγέστη γεννήσεως, δεῖται “Πφαΐ- 
στου πρὸς τοῦτο συγνεργοῖ!, ὡς κατὰ τῆς κεφαλῆς 
σιλήξειεν αὐτόν" ἐπὶ ταύτης γὰρ ἐκυοφόρει τὸ ἕμ- 
βρυον. ὁ δὲ οὐκ ἀλλως ὑπακούσας κπατένευσεν, εἰ 
μ ἢ τῇ πὰ. μένῃ συγχωρηϑείη συγελϑεῖν εἰς εὐνὴν. 

ὑποστάντος δὲ τοῦ Ζιιὸς, πελέκει τούτου τὴν χεφα- 
λὴν “Πφαιστος πλήττει. καὶ γεννᾶται μὲν οὕτως ἐξ 

αὐτῆς 4ϑηγᾶ. ἐπιδιώκων δὲ αὐτὴν Ἥφαιστος, ἀπο- 

σπερμαΐένει μὲν εἰς τὸν ταύτης μηρόν. ἢ δὲ λαβοῦσα 
ἔριον, τὸ σπέρμα ἐξέμαξεν, ξρῥιψὲ τϑἜ εἰς γῆν. καὺ 
οὕτως ἀπὸ τοῦ ἐρίου καὶ τῆς χϑονὸς δρακοντόπους 
ἀἄνϑρωπος ἐγένετο, ᾿Εριχϑόνιος τοὔνομα. τοῦτ οὖν 
ἐνταῦϑά φησιν, ὅτι ᾿Ιϑηναῖοι τοῦτον λέγουσι γενέ- 

σϑαι παρ αὐτοῖς αὐτόχϑονα. 
, ; , Π] 

11, 5. παραδείγματα) Παραδείγματα γῦν, ὡς 

φησι Πρύκλος, τὺὶς εἰκόνας καλεῖ, ἐπείπερ αὑται γί« 
Ὁ Ν γνονται παραδείγματα τῶν ἀναπεμπομένων, καὶ δὺ 

3 « “«« 

αὐτῶν τὰ πρῶτα γιγνώσκουσι. 
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411,22. παϑήματα] γεωμετρία ; ἀστρονομία, 
λογιστικὴ, ἀριϑμητικὴ, καὶ αἵ ταύταις συγγενεῖς. 

3 ΝΟ ΓΕᾺ 

1:2) γῆ: Εὐρώπην) ΠΤ ὐρώπη κέκληται ἀπὸ Εὐρώ- 
“5 ΠΣ "1 κν μ ο δοί "ἢ Ὁ ΤΑΙ }) Ἦν ! "2.1 δὲ πης, τῆς Ἰγήνορος, ἢ Φοίνικος, ἢ Τιτυοῦ. -“4υἱὰ δὲ, 

ει: Ὁ ι 

ἀπὸ οίας, τῆς Οὐρανοῦ καὶ Τῆς. «Αιβύη δὲ, ἀπὸ 
Ὁ 9. νῷ ΄ γ 

«Αιβύης, τῆς Ἐπάφου, βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ ΜΠὲμ- 
ες, τῆς Νείλου. οὗ δὲ, ᾿Ιμφιῤῥόη ῴεῶως, 5 “ις ν . ᾽ - ἰ φ ΣΝ 73. 

1 3 γ ἢ Ἔττς ς 
19. 10. ᾿τλαντικοὺ πελάγους] 71ὸν Πρακλεα, 

ΠΡ 5. 
λόγος, πολλὰς ἀβάτους διαπορευϑέντα, εἰς τὸν “1τ- 

λαγντα, τὸ ὄρος, ἐξ οὗ καὶ τὸ πέλαγος ὠνόμασται, 
ἐλϑεῖν. ὃ ἐξ Ἄτλαντος, τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Κλει-᾿ 

»ο“ Ὁ ει ᾿Ὶ ε; 5» - ᾿ 

τοῦς, καλεῖται, ὁ διὰ τὸ ὑψος αὐτοῦ φέρεσθαί φα- 

σιν τὸν οὐρανόν. καὶ γὰρ τοῦ αἰϑέρος αὐτοῦ, λέγευ 
γχιάρνεῖλια τὴν τοῦδὲ ψαύειν κορυφὴν, καὶ σκιὰν 
» Γ , ᾿ ᾿ [ 9 Υ ΕΗ, ᾿ 

ἐκπέμπειν μέχου πεντακισχιλίων σταδίων. ἀπὸ γὰρ 
γῺῸ ε - Υ̓͂ .« ἜΠΥΡΨΩΝ 9 “- 

9 ὠρὰᾶς ἡμερινῆς κρύπτεσθαι τὸν ἡλιον ὑπ αὐτοῦ 

μέχοι τελέας καταδύσεως. καὶ δ΄ ἄϑως ἐπὶ ἕπτακο- 
σίους σταδίους ἕως Ἅη κιάζει, Πτολεμαῖος ᾿ ς ἕως «Μήμνου σκιάζει. Πτολεμαῖος 

᾿] -Ὁ 2» Ὁ 27) 2» “ ᾿ 

δὲ, τὰ Σεληναῖα ὅρη τὸ ὑψος ἄπλετον ἔχειν φησί, 
3 - - ι τ ᾿ 

καὶ «Ἱριστοτέλης τοῦ Κανκάσου τὴν κορυφὴν τὸ τρί- 
ι -»ὉΓ7 ᾿ 

τον μετὰ δυσμάς, καὶ τὸ τρίτον πρὸ ἀνατολῶν μέ- 
. ς ω ς .οΟ γ 

ρος τῆς νυκτὸς ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καταυγά- 
ζεσϑαι. 

ἤ ε Ἐπ -“- τ τι 

12, 12. πρακλέους στήλας! Ἡρακλῆς ἢκὲ μὲν εἰς 
ει ἢ 

᾿πρύϑειαν, ἣ γῆοός ἐστιν ᾿Ὡκεαγνοῦ κειμένη πλησίον, 
“Ὁ 9 

ἢ νῦν Γάδειρα καλεῖται. ἐπὶ δὲ τῷ τὸς βοῦς ἀγα- 
ἐν ᾿ ὍΣ ᾽ Ν η 5 σα ΜῈ Α ἘΝ 0) 

γεϊν Τηρφυόνου, τοὺ Χρυσάορος καὶ Καλλιῤρόόδης, τῆς 
ΩΣ 2 Υ̓͂ γ7 ὧμ 

“Δπεανοῦ, ὃς ἣν τρία σώματα ἔχων συμφυέντα εἰς ἕν 
5 τ »" 5 ο :. 

ἀπὸ λαγόνος τὸ καὶ μηρῶν. εἶχε δὲ βοῦς φοιγικὰς, 

ΤΩ 
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Υ͂ 

βούκολον Ἐὐρυτίωνα, κύνα φύλακα ὍὌρϑον δικέφα- 

λον, τὸν ᾿Εχίδνης καὶ γα τνυ δ Εὐρώπης οὖν 
πορευϑεὶς, Ζιβύης ἐπέβη, καὶ παρελθὼν Ταρτησ- 

σὸν, ἵστησι μὲν σημεῖα τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὅρων 
Ἑὐρώπης καὶ Ζιβύης ἀντιστοίχους δύο στήλας. ἐ- 
λαύγει δὲ πρὸς Εὐυρυσϑέα, τὸν Τίρυνϑος βασιλέα, 

2 3 -“΄2 

τὰς βοῦς, ἢ προσετα) γη ὑπὶ αὐτοῦ. 
[χ͵ ι 

Ὁ, 15. δὲ νῆσος] ότι μὲν ἐγένετο ταιαύτη τις 

»ῆσος καὶ τηλικαύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων 
τὸ περὶ τῆς ἕξω ϑαλάσσης. εἶναι γὰρ χαὶ τοῖς αὖὔ- 
τῶν χρόνοις ἑπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνῳ τῷ πελάγει 
Τ|ερσεφόνης ἱερός, τρεῖς δὲ ἄλλας ἀπὲ βῶνα; τὴν μὲν 

Ω ᾿Ὶ 4 2. ΜΓ Ὶ ᾿ ͵ 

Πλούτωνος, τὴν δὲ “Ἄμμωνος, μέσην δὲ τούτων ἄλλην 
ΤΠοσειδῶνος χιλίων σταδίων μέγεθος, καὶ τοὺς οἱ-᾿ 

κοῦντος ἐν αὐτῇ μνήμην ἀπὸ τῶν προγόνων διασώ- 

ἕειν περὶ τῆς ΑἸτλαντίδος, ὄντως γενομένης. ψήσου 

ἐχεῖ παμμεγεϑεστάτης, ἢν ἐπὶ πολλὲς περιόδους δυ- 

γαστεῦσαν πασῶν τῶν ἐν τῷ ̓ Ἵτλαντικῷ πελάγει γή- 

σων», Ποσειδῶνος καὶ αὐτὴν οὖσαν ἱεράν. ταῦτα μὲν 

οὖν Πάρκελλος ἐν τοῖς Αἰϑιοπικοῖς γέγραφεν, ἡμεῖς 

δὲ ἀπὸ τῶν Πρόκλου ἐξελόντες παρεϑέμεϑα. 
4) αὐ ϑμὸς βασιλέων) Ζέκα 7ὲρ ἐἰογον νὴ 

ἤσαν ἐν αὐτῇ, τεχϑέντες δίδυμον πεντάκις " καὶ τὰλ- 

λα δὴ τὸ ἐνταῦϑα λεγόμενα ἐν τῷ Κριτέᾳ διαῤῥήδην 
ἱστόρηται. Ποσειδῶνος δὲ καὶ ὐλένδες οὔτοι, ὧν 

ὃ Ἔρτῦς, ὡς ΤΡΟΩΛΟΣ φησὶν, ἴάτλας ἐκαλεῖτο, ἐξ οὗ 

μαὶ ἡ νῆσος ὠνόμασται. 

12, 2ὅ. Πρὸς Αἴγυπτον) Αἴγυπτος κέκληται ἀπὸ 
Αἰγύπτον. τοῦ Ἐήλου καὶ ἀἰγχιρόης, τῆς Ἱνείλου, 
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τ 39 

τοῦ βασιλέως Αἰγυπτίων. τοῦτον ὃ πατὴρ ἐν Αρα- 
βέᾳ κατοικίζει. ὃ δὲ καταστρεψάμενος τὴν Πελὰμ- 

ΞΖ, αἱ Η͂Ν “ 

πόδων χώραν, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὠνόμασεν Αἴγυπτον. 
ς ἜΑΡ νυ ς ΨᾺ ι Ἔρα 

ἘΦ ΟΣ Τυῤῥηνίας] Ί υῤῥηνία δὲ ἀπὸ Ἵ υῤῥηνοῦ, 
τοῦ ᾿γρωνος, τοῦ “Ἃτυος, τοῦ «Τυδοῦ. καὶ δὴ καὶ 

τὸ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος. οὗτος κατιὶ χρησμὸν ἐχ 

«Αυδίας ἄπᾷρας, εἰς τούσδε ἀφέκετο τοὺς τόπους, ἐκ 
“«« 2 “ 2 Υ 

“Σαρδοῦς τε, τῆς αὐτοῦ γυναικ (ὁὀς, ἀφ᾽ ἧς καὶ κατὰ 

1υδίαν Σάρδεις, ἢ πόλις, καὶ ἡ ἀργυρόφλεψ νὴ «Ἱυδέαν Σάρδεις, ἡ πόλις, δ ἢ ἀργυρόφλεψ νῆσος 

τὸ πρὶν Συβδὼ νῦν ὀνομάζεται. 
13, 11. Σεισμῶν καὶ κατακλυσμῶν] ἃ Ὅτι ὅπου 

[«] 

ἅμα σεισμῷ γίνεται κατακλυσμὸς, κῦμα τούτου τοῦ 
Ω ο ι - 

πάϑους αἴτιον. ὅταν γὰρ τὸ τὸν σεισμὸν ποιοῦν 
ω ᾿ ς’ ς -»οἷἵ'Ὦ νι Η ᾿ « 

πγεῦμα μηδέπω ῥέον ὑπὸ γῆν, τὴν θάλασσαν ὑπό 
9 - γ᾽ πον. ἐν 

τινος ἐναντίου πνεύματος αὐτῷ πῖροῦ μενῆν, ἘΞ ἘΥΤΕΡ 

τίας φερόμενον ἀπῶσαι μὲν εἰς τοὐπίσω μὴ δυνηθῇ, 
διὸ τὸν προωϑοῦντα ἄνεμον αὐτὴν, ἱστᾷ δὲ καὶ ἐμ- 

“πποδίζον αὐτῆς τὴν πρόοδον, αἴτιον γίγνεται τοῦ 

πολλὴν ὥϑουμ νην ὑπὸ τοῦ ἐναντίον τούτῳ πνεύ- 

ματος ἀϑροισϑῆναι" τότε δὴ, πολλῆς τῆς ϑαλάττης 
᾿ ΝῚ 9 5 ω 2 Ἵ 

γενομένης διὰ τὸ ἀπὶ ἐναντίας ὠϑοῦν, αὐτὸ μὲν ὑπὸ 
-“᾿ 2» -- Εἰ "ὦ 3 , » 4 ΄ ἌΝ Ἃ ᾿ 

γῆν ἔδυ, τῆς ῥοῆς ἀϑρόας ἐπιχυϑείσης, καὶ ἐποίησε 

τὸν σεισμὸν, ἡ δὲ ϑίλασσα ἐπέκλυσε τὸν τόπον, τοῦ- 
Α ϑ9 , 

τὸν γὰρ τὸν τρόπον καὶ περὶ “Ἰχαίαν γεγέσϑαι τὸν 
ο᾿ ς ’ οω 

σεισμὸν ἅμα καὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἔφοδον, τοῦ ἐπι- 
κλύσαντος τὸς παραϑαλασσίους πόλεις, Βοῦραν' καὶ 
ΕΣ) ὅ 

λίκην. 

43, 16. Κάρτα βαϑέος] Κάρτα, λίαν, μεγάλως. 
Υ̓͂ ᾿ ᾿ Ν ΒΩ 

43, 160-17. Ππήλον κάρτα βαϑέος ἐμποδὼν ὄψ- 
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ἐξ χν: Ω Ἃ Ἐν . ἃ ἦου τ ς - τος] Τοῦτο καὶ οἱ τοὺς κει γῇ τόπους ἱστοροῦντες 

λέγουσιν, ὡς; πάντα τεγαγώδη τὸν ἐχεῖ εἶναι χῶρον. 
στιν ἰλὺς τις ἑπιπολιάζοντος ὕδατος οὐ 

πολλοῦ, καὶ βοτάνης ἐπιφαινομένης τούτῳ, ἢ πηλώ- ΒΕ. λ Τ δὴ πελάγη, ἢ διάβροχοι ἢ κάϑυγροι τόποι. 
οὐ ϑὼ ’ 26, 24. -δν τῳ χρόνῳ] ἔν τινι χρόνω. 

4“ ποθ ΩΣ ΤῈ ᾿ ἢ , ἜΣ ς τὰ 48, 17. Πλοχάνω» Πλόχαγόν ἐστι πλέγμα, ᾧ ὃ 
- Υ 

συτος παϑαέρεται. 

83, ὅ. ἀέμμα] Δέμμα, φλοιὸς, λέπισμα. 
Ω ΡΤ αν, δ γχενῖ ᾿ ’ “ 2 89, 27. Ζρυόχων] Τὰ στηρίγματα τῆς πηγνυμέ- 

τ , Υ γὴς νεὼς Ζίρυόχους φαοί. 

Γ 

ΕῚ 

2 
ΓΝ 
ς 

στ ΝΗ 
ἐξδναγος θὲ 

Χ 

3 3 - 

91, 9. Ευρῶτος]) σεσηπυίας ὑγρότητος. 
9Ή, 10. Σφακελίσα»] “φακελισμός ἐστι σῆψις ; τω ἊΝ -᾿ ΄ « ι - Ὁ “ὦ μυελοῦ, καὶ Σφάκχελος, ἡ μετὸ σπασμοῦ τῆς γολῆς 

πρόεσις. ὃ δὲ σπασμὸς οὗτος μετὰ φλεγμονῆς. ἰὰ- ἸΝ ᾽ ᾿ ΑΝ, ὁ "1 δ. δον: ; 9. γ τροὶ δὲ, τὴν μελανέαν, ἢ τὴν σφοδρὰν ὀδύνην. ἔνιοι ι ᾿ Ω 2 , “ὖ Υ. Υ δὲ, τὴν τῶν ὀστέων σῆψιν. λέγεται δὲ καὶ ὃ σφυ- 4 
δ ᾿ Ἂς, 

ῳ γμὸς, καὶ ὃ παλμός. ἀλλὰ καὶ ὃ μέσος τῆς Ζειρὸς δά- 
χτυλος. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΚΡΙΤΙΑ͂Ν. 

127, 18. ΠΠελλητέον] ὑπερϑετέον ἐστί. 
1328, 16. 4λλ᾿ ἢ μάλιστα εὔστροφον ζῶον ἐκ ποὺ- 

μνης ἀπευϑύνοντες) Σημείωσαι τὸ ἐκ πρύμνης, οἷ- 
μαι, τὸ ἕνδοϑενγ. 

150, 11. χυϑμὸν] Ἰυϑμὸς, γῆ ἀμφιϑάλασσος, 
καϑ' ἣν ἡ ̓᾿χαΐα τῇ “Πελοποννήσῳ συτάπτεται, 

1500. 159. Κιϑαιρῶγος καὶ Πάρνηϑος) Κιϑαιρὼν, 



ΙΝ ῬΡΙΑΤΟΝΕΜ. θέ 

ὕρος Βοιωτίας. Πάρνησσος δὲ, ὅρος μεταξὺ "έττι- 

κῆς καὶ Βοιωτΐας, πλησίον Πανάκτου. 

430., 7351 ἐρωπία»}: '᾿Ὡρωπὸς, πόλις Ῥ
οιωτίας. 

150, 15. σωπὸν] ᾿Ισωπὸς, ποταμὸς Βοιωτίας. 

431, 9. Φελλέως] Φελλεὺς, τόπος σκλη 0: ποσῶς 

χαὶ πετρώδης, συγεργὴς δέ. οἱ δὲ, τὸν ἐξ ἐπιπολῆς 

πετρώδη. 

91 12: Σὰ] Σᾷ, τὼ σῶα μονοσυλλάβως φασὶν 

:“ττικοὶ, χαὶ τὸν σῶον Σῶ». καὶ ἡ σώα Σὰ παρ᾽ 

αὐτοῖς. 

433, ,8. ΠΡ ὸν ᾿Πριδανὸν καὶ τὸν ᾿ΠισσὸνἹ ἮἨριδα- 

γὸς χαὶ Ιλισσὸς καὶ ἀλλαχοῦ μὲν, ἀλλ᾽ οὗτοι ἐν τῇ 

ττικῆ- 

439, 10. πνύκο] Πνὺῦξ, τόπος ᾿1ϑήνῃσιν, ἐν ᾧ 

ἐχκλησίαι ἐγέγνομδο πάλαι μὲν πᾶσαι, ἀιουθαον δὲ 

ἅπαξ, ὅταν τὸν στρατηγὸν χειροτονῶσιν. ἐχλη 1ϑη δὲ 

οὕτως ἤτοι ἀττὸ τοὺ πυλν οὔσϑαι τὸν ὄχλον ἐκεῖ, ἢ 

ἀπὸ τοῦ πυχνὰ εἶναι τὸ περὶ αὐτὴν οἰκήματα, 

τ. “ἱυκαβηττὸν) “υκαι σΠΥΤΟΣ, ὅρος "ἰν 

ἐδ μευ εἴρηται δὲ οἵτως διὰ τὸ λύκοις πληϑύει 

435, 19. Ξυσσίτια) τὰ δεῖπνα, ἃ κοινῇ ποιοῦν- 

ται γα τον ἢ ἘΣ δὲ νὰ ἀειαιὰ, ὑεἰξὶ 

φιλίας συγαγωχά ἐστι. 
ΒλῚ , 

150, τὰ Ἐὐκρος] Ἡὐκρὰς, εὔκρατος, ἢ εὐκέφα- 

λος, ὡς Εὐριπίδης Αντιόπῃ, 

1... 4. ᾿Ιχροδρύων} ᾿ἀχρόδρυα κοιγῶς οἵ τῶν 

δένδρων καρποί. 

ΤῊ, δι ᾿Μιεταδόρπιαῖ ἐπίδειπγα. 



98 5ΟΡΗΟΙΤΙΤΑ 
Ἐ57, 990 χορ νϑ, 0:7} Τὸ πλ ϑλον ἐστὶ ποδῶν. 

᾽ὔ 

ΠῚ ἐς" δίμοιρον. 
᾿ 1.0.7. πὰ Φτοδιόν ἐστι μέρος τὶ μιλίου 

ξδδομον τέσσαρες καὶ δέκατον. τὸ γὰρ μίλιδν ἐστι ἘΞ΄ στάδια. 
109 ἘΝ. ᾧ καὶ καὶ χργις ἀρὰς ὐτ Φιτῦσαι, ἐπὶ πατρὸς, ἐπὶ δὲ μητρὸς 1 Ἐγγῆσαι. καὶ Φιτύων, ὃ γεννῶν, καὶ τὸ γέννημα, έτυ, ὦ ς Εὔπολις «ἀὑτο.. 

λύχω 

“ἀτὼρ ἡ ἤγαγες καινὸν φέτυ τῶν βοῶν. 

ΤῈΣ ΠΟΣῚ ΠΑ͂ΡΜΕ ΝΊΖ2" Ν. 447, 4 Ἀλαξομενῶν} Κλαζομεναὶ, πύλες Ζωνίας, 148. 13. ἡ7: ἐλέτ}} Π7ε1 τη, ὄγαος Μεκροπίδος, 148..59͵ ἡποαϑήναια τῶν Παναθηναίων 
ἑορτὴ καὶ ὅ ἀγὼν ἔτέϑη μὲν πρῶτον ὑπὸ ᾿Ἔριχϑο- 
γίου, τοῦ Ἱξραίστου καὶ τῆς ᾿Αϑήνης: ὕσ τερον δὲ 
ὑπὸ Θησέως συναγαγόντος τοὺς δήμους εἰς ἄστυ, 
ἄγεται δὲ ὃ «ἀγὼν διὰ πέντε ἐπῶν, καὶ ἀγωνίξ ταῦ παῖς Ἴσϑιμι νὸν πρεσβύτερος, καὶ ἀγένειος ἀνήρ. τῷ" δὲ γεχῶντι δίδωσιν ἐ ξλαιον ἐν ἀμφορεῦσι, καὶ στε- φαγοῦσιν αὐτὸν: ἐλαΐέᾳ πλε ἐκΤ,. 148, 58 Ἡαιδικὴὶ “ας ἐπὶ ϑηλειῶν καὶ ἐπὶ ἀῤ- 

ὁένων ἐρωμένων ἡ ἢ ἀξξις εὕρηται. Κατὰ μεταφορὰν δὲ τὴν ἀπὸ τούτων καὶ ἐπὶ πάντων τῶν σπουδαζο- μένων σάν! " Η καὶ ἕν Φαΐέδρω λέγεται" ἑσπούδακας, ὦ Φαῖδρε, ὅτι σοὺ τῶν ἜΜ ΕΟ,. ἔπτελ ἀβόμην, ἔρε- σχελῶν σε, ἡ δὲ λέξις ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὲ τῶν ἀσελ.- ζῶς ἐρωμένων. 
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“ - κν , 3 ὡ “ἃ 

149, 1. Κεραμεικῷ] Ζόπος ϑήνῃησιν, ἔνϑα καὶ 
ἰχεισαν. εἰσὲ δὲ δὺο ἹΚεραμεικοὶ, 
Π 

ς ΕΞ , ς ἐν ἡ; ῃ 
ὁ μὲν ἔξω τείχους, ὁ δὲ ἐντός. 

153, 4. Ἵγασϑαι] ϑαυμάζεσθϑαι. 

Γ᾿ 

δι: πόρναι σπροειστΊ 

» 2] - «- 3 Ι ἊΡ : 

153, 20. Εϑραξε] ἐτάραξεν, ἡγνώχλησεν, ἔγυξεν. 
- 

΄ 5 »-οΟΡ- 

154, 28. “Πδέως] ἀντὲ τῶν κατὰ φύσιν νῦν. ση- 
, Ὑ ΘΑ, ὦ τ ον ν ΞΘ τ ΝΣ Ν ) , 

μαΐνει δὲ ἔστιν ὁτὲ χαὺ τὸ ευὐήϑως, καὶ τὸ γελοίως. 

157, 22. ᾿᾿πίϑανος] ἀντὶ τοῦ, δύσκολος, καὶ μὴ 
ὁᾳδίως πειϑόμεγος. 

4 3 5 

159, 7. Δεινότερο»] Τὸ Ζεινότερον οὐχ ὡς ἰσχυ- 
ρότερον ἄπορον" ὡς εἰώϑασι Ζεινοὺς λέγειν τοὺς 

»ο , Ὁ ς -Ὁ »."3 . 

κρατοῦντας τῇ δυνάμει τῶν λόγων " ἀλλ᾽ ὡς μείζονος 
3 -Ὁ-ῇ Ὁ , » ἿΚῸΣ 

δείματος καὶ εὐλαβείας τοῖς νοῦν ἔχουσιν ἄξιον. 

102, 21. ἄλλως τε καὶ] μάλιστα. 
ε' -Ὁ 5 

1603, 2. βυκείου Ἱππου] Τὸ τοῦ μελοποιοῦ 18ὺὑ- 
κου ῥητόν" [ΕΈρως αὐτὲ μὲ κυανέοισιν ὑπο βλεφά- 

οοις τακερὰ ὄμμυσι δερκόμενος, κηλήμασι παντοδα- 
-Ὁ 2) ’ ΄ ᾿ 

ποῖς εἰς ἀπειρὰ δίκτυα Κύπριδος βάλλει. Ἢ μὰν 
, δ᾿ ο ͵ ΄ 

τρομέω γιν ἐπερχόμενον, ὥστε φερέζυγος ἵππος ἀε- 
ϑλοφύρος ποτὶ γήραϊ ἀσκῶν σὺν ὄχεσι ϑοοῖς εἰς ἅ- 
μίλλαν ἔβα. 

1603, 8. Φιανεῦσαι] περαιωθῆναι. 

168, 18. Τὸ αὐτὸ εἷνα Τράφεται καὶ, αὐτῷ 
δὐτὸ εἶναι. 

200, 19. ᾿νήσει] ἀφήσει, ἢ ἀναπείσει. 
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ΕἸΣ ΤῸ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. 
Ρ «Ὁ 5 208, 9. Φαληρόϑε»] Φάληρον, δῆμος «Αιαντίδος, 

ἐξ οὗ “Ἱπολλόδωρος. 
“Ζ200;.27. Κυδαϑηναιεὺς Ἰυδαϑήγαιον, δῆμος ἐν ἄστει τῆς Πανδιονίδος φυλῆς. καλεῖται δὲ καὶ Κύδαϑον" ἐξ οἱ “Ἱριστόδημος. 
211, 4. Βλαύτας] ὑποδήματα. οἵ δὲ, Βλαυτία, 

σενδαλα ἰσχνά. 
211, 14. Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ] 

Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὲ δειλῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι. ταύτην δὲ λέγουσιν εἰρῆσϑαι ἐπὶ ἸΠρήλεῖ; δὲ ἐπϑω στη τῷ Κήῦϊκι, ὕτι ἑστιῶτο. Ἰζρατῖνος δὲ ἐν Ππυλαίᾳ 
μεταλλάξας αὐτὴν, γράφει οὕτως" 

Οἱδ᾽ αὖϑ᾽ ἡμεῖς, ὡς ὃ παλαιὸς λόγος, 
«ὐτομάτους ἀγαθοὺς ἰέναι κομψῶν ἐπὶ δαῖτα 
Θεατῶν. 

καὶ ὕπολις ἐν “Χρυσῷ γένει. 
ΦΊ,1  ἤνθ: “Ῥᾷστα] τὸ ἥδιστα ἐνταῦϑα σημαένει! 21, 8. ἡΤυῤῥινούσιον] Ππυῤῥιγοῦς, δῆμος 41- 

γηΐδος, ἀφ᾽ ἧς ὃ φαῖδρος. 
215, 27. Παιᾶνας) ἢ τοὺς λεγομένους Παιῶνας; ὕμνους εἰς ᾿πόλλωνα, ἐπὶ καταπαῦσει λοιμοῦ. ἢ 

ἸΠΙῈαινήονα, τὸν τῶν ϑεῶν ἰστρόν. ἢ Παιῶγας, ὡς νῦν, 
δὸς ἐπὶ εὐτυχίᾳ καὶ γέκῃ, διὰ τοῦ ὠμέγα, ἐξ οὗ 
καὶ ΠΙαιωγέζειν, 
“1 8..,γ98. “Τλχηστις] “Ι περὶ τῆς ᾿ἀλκήστιδος ὑπό- 

ϑεσις τοιαύτη τίς ἐστιν" “ἰπόλλων ἡτήσατο παρὰ 
τῶν Ἰϊοιρῶν, ὅπως ὃ ᾿δμητος, τελευτᾶν μέλλων, « ς Υ « «“ Ἔ 

[ ε' 
παράσχῃ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἑκόντα τεϑνηξόμεγον, ἵγα 
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᾿ Ἂ ". 2) Ἶ μὴ ε 

ἴσον τῷ προτέρῳ χρόνον ζήσῃ. καὶ δὴ .“λκηστις, ἢ 
ἢ Ὁ ᾿ ς ι 3 ᾿ “- 

γυνὴ τοῦ ᾿ἀδμήτου, ἐπέδωκεν ξαυτὴν, οὐδετέρου τῶν 
, τ -Ὁ- 9 “7 

γογέων ϑελήσαντος ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἀποιϑανεῖν. 
39 Ἁ ᾿ -Ὁ δ νΝ 

μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ταύτης τῆς συμφορᾶς γενομένης, 
ς.. τ’ Ὁ Υ ἣν ὡ ’ 

Προκλῆς παραγενόμενος, παὶ μοϑὼν παρά τινος 
᾿ Ἕ Ἁ 2 

ϑεράποντος τὰ περὶ τὴν «Ἵλκηστι», ἐπορεύϑη ἐπὶ 
ΒῚ Ὁ 

τὸν τάφον, καὶ τὸν ϑάνατον ἀποστῆναι, ποιήσας, 
» “ὦ “Υ̓͂ . - ᾿ ἣν ἘΔ. ϑω, 

ἐσθῆτι καλύπτει τὴν γυνοῖκα" τὸν δὲ “4δμητον ηξί- 
53. Τὴ -ο ϑψ , ι ϑον ἃ" 

ου, λαβόντα αὐτὴν τηρεῖν" εἰληφέναι γὰρ αὑτὴν 

πάλης ἀϑλον ἕλεγε. μὴ βουλομένου δὲ ἐκείνου, ἔδει- 
«» οι } ͵ ͵ ς 

ξεν ἣν ἐπένϑει. ᾿Ἧλλως. ᾿λκηστις, ἡ Πελίου ϑυγά- 
Υ -ὝἽ 5 Ὁ 

τήρ, ὑπομείνασα ὑπὲρ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς τελευτῆσαι, 
Ἡρακλέους ἐπιδημήσαντος ἐν τῇ Θετταλίᾳ διασώζε- ς ᾿ ἡ 

ται, βιασαμένου τοὺς γϑονίους θεοὺς, καὶ ἀφελο- 
. "Ὁ 3 3 -ΟΡ 

μένου τὴν γυναῖκα. παρ᾽ οὐδετέρῳ κεῖται ἢ μυϑο- 
“Ὁ 

στοίία. 

Δ 16: “ἀφροδίσιον ᾿φροδίσιος ὁ ὅρκος οὐκ ἐμ- 

ποίγνιμος, ἐπὺ τῶν δι’ ἔρωτα ὀμνυόντων πολλάκις καὶ 
᾿ ι “ἢ 4 Υ ᾿ -" 7 ς 

ἐπιορκούντων. ϊέμνηται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος, 
λέγων" 

3 οολοω 5 9 

ΤΠ κ τοῦδ᾽ ορκον ἔϑηκεν ἀμείνονα ἀγϑρώποισι, 
- ; ἀν. ἡ δὴ » 3 , 

' Ἱνοσφιδίων ἔργων περὶ Κύπριδος “ἀφροδισίων. 
“φὰ Γ ΒῚ 

καὶ Πλάτων ἐν Συμποσίῳ. 

25 Ὁ" ΤῊΝ Βασαγίξε ιν} δοκιμάζειν, διακρίνειν. 

μετεν ἠνεκτὰν δὲ ἀπὸ τῆς “υδῆς λίϑου, δι’ ἣς ὃ χου 
σὸς βασανίζεται, τουτέστι, δοκιμάζεται. 

227, 14, Ἔκ τὐῦ παραχρῆμα] ἐκ τοῦ αὐτομάτου; 

ἐκ τοῦ προχείρου. 

227, 27. Ἢ λὺγξ] Τὸ τοῦ λυγμοῦ συμπτὼμν 
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ἐπιγένεται τῷ στομάγῳ διὰ πλήρωσιν, ἢ κένωσιν», ἢ 
ψύξιν" ἐνίοτε δὲ καὶ διὼ δῆξιν δριμέων ὗ ὑγρῶν καὶ 
φαρμακωδῶν ταὶς ποιότησιν " οὕς ἐὼν ἐμῶσιν, αὐτί- 
κα παύονται λύζοντες. 7ολλοὶ καὶ τὸ διὰ τριῶν πε- 
περῶν πιόντες, ᾿ αὐτὸ τὸ πέπερι, ἐδν εὐθέως ἐ ἔπι-- 
πίωσιν οἶνον, αὔὐτικα λύζουσι. καὶ τροφῆς δὲ δια- 
φϑαρεέσης ξίς δακνώδη ποιότητα, ως ἕγιοι" 
καὶ ῥιγώσαντες δὲ τὸ στόμα τῆς κοιλίας, ἔνιοι λύ- 
ζἕουσι. χαὶ μάλιστά γ8 τοὺς παισὶ συμ ήέδει, λύζειν 
ἐοτο: ἔπὶ τῇ τοῦ στομόχου ψύξει, καὶ τῇ τῆς τρο- 

ἧς διχῳϑορᾷ. Τίνεται δὲ λυγμὸς καὶ ἐν πυρετοῖς, 
κοι μάλιστα φλεγμαένοντος στομάχου, ἢ ἑτέρου 
σπλάγχνον. ῳύξεως μὲν οὖν πρρῃ; γησαμέγης τοῦ 
λυγμοῦ, ἐπετίϑει τῷ στομάχῳ ἐν ἐρίῳ ἔλαιον, ἐν ᾧ ᾧ 
ἑψῶμεν κύμινον, πήγανον, ἀψένθιον" δίδου δὲ πο- 
τὸν πήγανον μετ᾽ οἴνου, ἢ σεύτλου ἐψημόνου μελι- 
Ἀράτῳ. καλὸν δὲ καὶ τὸ δα δὴ αἱὴν ὄξος ἡβεαρο- 
φούμενον. τὸ δὲ ἘαρτήρειοΥ καὶ τοῖς διὰ ψύξιν λύ- 
ζουσι τελείοις δίδου υ, καὶ τοῖς ἐπὶ πλήϑει χυμῶν τοῦ- 
τὸ πάσχουσι, δὲ ὀξυκράτου κεράτια ἢ. Ὅταν δὲ 
ὑπὸ πλὴ Ἰρώσεως λυ τος 7} ηταῖι, ἔμετος τούτοις ἴαμα, 
καὶ τῶν ἄκρων τρίψις, καὶ πνεύματος κατοχή. 

Ὡ27., Ὧ8. “ἀνακογχυλίασον “ἀνακοχχυλιάσαι, τὸ 
ἢ υσαι τὴν ἀν γγα, ὃ λέγομεν ἄν αγαργαρίσαι. 

228, 2-3. Οὐκ ἂν φϑάνοις λεγῷν, ἐχὼ δὲ ταῦ- 
τὰ ἘΠ. ᾿ππὶ τῶν εἰς πέρας ἀγόντων ἀξίωσιν τι- 
νὸς, μήπω τέρας ἐπιϑέντος αὐτῇ. 

258, 12, (Ως ἕπος εἰπεῖν ὡς φαίνεται, ὡς ἐν λό- 
νῳ εἰπιεῖν, τοῦτο σγηματίζεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς, 
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καὶ, ὡς εἰπεῖν ἕπος, καὶ, ὡς ἕπος εἰπεῖν, καὶ, ὡς 

ἔπος φάναι, καὶ, ὡς φάναι ἔπος. ἔτι δὲ καὶ διὰ μιᾶς 

λέξεως ἐκφωγεῖται, οἷον, ὡς φάναι, καὶ, ὡς εἰπεῖν. 

σημαΐνει δὲ τὸ αὐτό. οἱ δὲ φασὶν, ἀντὶ τοῦ, ὡς 
φαΐένεται, κεῖσθαι, ἢ ἀντὶ τοῦ, ὡς ἐν λόγῳ εἰπεῖν. 

2.8, 17. πρεσβεύωμεν)] προτιμῶμεν, μεγαλὺύ- 
γωμεν. 

284, 4. Κυβιστῶσ] Κυβιστὴς, ὃ ὁρχ 
Κυβιστὰν, τὸ ὀρχεῖσθαι. 

285, 1. ᾿σκωλιάζοντες) ᾿Ασκωλιάζειν κυρίως μὲν 
τὸ ἐπὶ τοὺς ἀσκοὺς ἄλλεσϑαι ἀληλιμμένους, ἐφ᾽ οὖς 

ἐπήδων γελοίου ἕνεκα. τινὲς δὲ, καὶ ἐπὶ τῶν συμπε- 

φυκόσι τοῖς σκέλεσιν ἁλλομένων. ἤδη δὲ τιϑέασι 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἄλλεσθαι τὸ νεῦρον τῶν ποδῶν ἀνέχον- 
τα, ἢ, ὡς νῦν, ἐπὶ σκέλους ἑνὸς βαίνοντα. ἔστι δὲ 

καὶ τὸ χωλαΐνειν. 

2506, 13. ψήττειι] ᾿Ιχγϑύδιόν τι τῶν πλατέων ἢ 

ἱψῆττα, ἐκ δύο δερμάτων συγκεῖσθαι τὴν ἰδέαν δο- 
κοῦν, ὃ τινὲς σανδάλιον καλοῦσιν" οἱ δὲ, βούγλωσ-- 

σον. κακῶς δὲ" ἄλλα γάρ ἐστι ταῦτα. 

2538, 19. “ἰσπαι] αἵ λεῖαι, καὶ ἐκτετριμμέναι, 
καὶ ἄπυγοι λίαν. καὶ οἱ διαπεπρισμένοι ἀστράγα- 
λοι. οἵ, τε ϊϑηναῖοι Δίσποι καλοῦνται, τῷ ἐκ τῆς 

ἐν τῷ κωπηλατεῖν συνεχοῦς ἐφέδρας αὐτοὺς ἀπογλού- 

τους εἶναι. 
240, 6. ̓ Οκρέβαντα] τὸ λόγιον, ἐφ᾽ οὗ οἵ τραγῳ- 

δοὶ ἠγωνίζοντο, τινὲς δὲ Κιλλίβαντα τρισκελῆ φα- 
σὶν, ἐφ᾽ οὗ ἵστανται οἱ ὑπορριταὶ, παὶ τὰ ἐκ μετεώ- 
ρου λέγουσιν. 

4. Χ 

ηστὴς, καὶ 
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ὩΔΊ, 55. Ὅμοιον ὁμοίῳ] 
Ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ᾧ ὡς τὸν ὁμοῖον; ἐπὶ τῶν τοὺς τρόπους διαραπλησίων, καὶ ἀλλήλοις ἀεὶ συν» διαγόντων, ἐξ Ομήρου λαβοῦσα τὴν ἀρχήν. “εμνηται δὲ αὐτῆς Πλάτων καὶ ἐν τῷ “ύσιδι, καὶ ὃν -“Ξυμποσίῳ, καὶ Π1 Ζένανδρος “Σικυωνίᾳ. 

242. 11. Πίλε ὙΠ: προσπελάζει, προσεγγίζει. 245, 1. Ὕπνον τὶ ἐγὶ κὴ δει] Τράφεται καὶ, ὕπνον ἐπ ἀς 
215, 24, ἀδεὲς πάλαι δέος] ᾿4“δεὲς δέος, ἐπὶ τῶν τὶ μὴ ἄξια φό ὅθου δεδιότων. ὅμοιον τούτῳ καὶ τὸ ᾧ; ἐδ ἀγϑφωπος. 
5 ΓΕ ΟΝ ἑστῶρ, ἐπιστήμων, ὡς ἐνταῦθα. αμβινεμα δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἰταμοῦ καὶ ϑρασέως. 

"ὡς Τελροῖ, 1 ΠΠλοΣ δὲ ἢ ταττουσι καὶ ἀντὲ τάξεως, καὶ τάγματος, καὶ δαπάνης" ἔνϑεν ὁ Πολυτελὴς, καὶ Μὐτελὴς, καὶ ὃ «Φυντελῆής. καὶ τὸ 5] 

δις γάμους ἀνάλωμα, ὅϑεν τὰ Προτέλεια. λέγεται καὶ ἀγτὶ ἀρχῆς. Θονχυθιδης προσελθὼν δὲ τούς τέλεσιν, ὡσεὶ ἔφη, τοῖς ἐν ἀρχῇ οὖσι. σημαένγει καὶ “20 ἀποτέλεσμα τῶν που μύτων, καὶ τὸ εἰσπραττό- μένον ὑπὸ τῶν τελώγων» χρέος ἕλος καλεῖται. 
206; Ἴν μόνον] ΤΠράφεται καὶ, ἕν μύριογ. 
“058, Υ “᾿υσπειρῆται] ουστρέφξται, 
289,. 12. ΑἸνείλεται) ἀγειλεῖται. με 
ΣῦΘ, 14. “Σπαργῶντι] ὁρμῶντι, ὀργῶντι, ζάρατε τομέγῳ, ἢ ἀνϑοῦντι. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μασϑῶν πεπληρωμένων γάλακτος. 
261, 4. Κόδρον] Κόδρος ἣν ἀπὸ Ζ)ευκαλίωνος, 



ΙΝ ΡΙΑΤΟΝΕΝ. 808 
[ε] Ὶ ἡ ἢ [ἘΞ Τ᾽ ᾿ Α 4 ἤ ᾿ 

ὡς φῆσιν ἔλλ ἀγῖπος." γίνεται γῤ Ζευκαλίωνος μὲν 
εἰς δα 

καὶ Πύῤῥας, ὡς δὲ τινὲς, 4ιὸς καὶ Πύῤρῥας, .Ελλην᾽ 
Ἕλληνος δὲ καὶ ᾿Οϑρηΐδος, Ξοῦϑος, "ΜῊ Ζῶρος, 

Ξενοπάτρα" Αἰόλου δὲ καὶ φιδὸς τῆς Πηνειοῦ, 
Σασμωνεὺς" Σαλμωνέως δὲ καὶ Αλκιδίκης, {υρὼ, 
ἧς καὶ Ποσειδῶνοξ, ἸΝηλεὺς " Νηλέως δὲ καὶ Χλωρί- 

δος, Περικλύμενος" Περιπλυμένου δὲ καὶ Πεισιδί- 

κῆς, Βῶρος" Βώρου δὲ καὶ «Τυσιδίκης, Πεέγϑιλος:" 
3.4 Πεγνϑίλου δὲ καὶ γχιρόης “Ἱνδρόπομπος" “«νδρο- 

πόμπου δὲ καὶ “Πνιόχης, τῆς “ρμενίου, τοῦ Ζευξίσ- 

σον, τοῦ Εὐμήλου, τοὺ Ὁ ΜΝ Ἀέλανϑος. οὗτος, 
εν .ο ᾿ ΕῚ " 
Πρακλειδὼν ἐπιόντων, ἐξ Πεσσήνης εἰς ᾿4ϑήγνας 
5 2 -Ὁ Ὁ » 

ἀγεχώρησε" καὶ αὐτῷ γίνεται παῖς Κόδρος. χρόνῳ 
.. ᾿ 4 -Ό 5 ἔ 

δὲ ὕστερον γενομένης τοῖς Βοιωτοῖς ἀμφιοβητήσεοςς 
Εν, , ε ἢ ι Ἀ ὙΠ ἢ Ἂ 

πρὸς “ϑηναίους, ὦ3 μὲν τινὲς, περὸ Θινόὴς καὸ Πα- 
ἢ δὴν «ες ᾿ ι Ἃ ᾿ .“Ο Ἕ -- τ᾿ 

γάκτου, ὡς δὲ τινὲς, περὶ ΜΙελαινῶν, καὶ τῶν Βοιω- 
τῶν ἀξιούντων τοὺς βασιλέας προκινδυνεῦσαι σιερὺ 

τῆς χώρας εὑς μονομαχίαν καταστάντες, Ξάνϑος μὲν, 
ἷς - ᾿ ω- ΠῚ 6 ἢ γ 
ὃ τῶν “Βοιωτῶν βασιλεὺς, ὑποδέχεται" Θυμοίτης 
δὲ 6 .-Ὁ 3 Υ̓͂ 5 - 1 Ὡ , 

δ, ὁ τῶν «1ϑηναιων, ἀρνεῖται, λέγων, τῷ βουλομέε- 
Ὁ Ὁ 5 - »" ΠῚ 

»ῳῷ μογομαχεὶν τῆς ἀρχῆς παραχωρεῖν. Μελανϑος 
ΨΥΡΕ ι τ .,. ὦ -Ὁ 9 

δὲ ὑποστὶὶς τὸν κίνδυνον ἐπὶ τὸ βασιλεῦσαι τῶν 4- 

ϑηναίων αὐτὸν καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ, ὁπλισάμενος προς 
, Ἃ ’ Ὁ κω Υ ’ “Ἢ ὌΣ 

ἤξι, καὶ πλησίον τοῦ Ξάνθου γενόμενος εἶπεν" ἀδι- 
ἐς ὦ δα. ΛΟ ΕΥ̓ οΣ ἐπ Ἰδὲ κῶν, Υνῦ οὐ ες κεῖς, ὦ Ξάνϑε, σὺν ἑτέρῳ ἐπ ἐμὲ κων, καὶ οὐ μό- 

6 Ὁ Υ͂ »" { ᾿ »"Ὃ᾽ 32 Υ͂ 

γος, ὡς ὡμολόγητο. Ξάνϑος δὲ, ταῦτα ἀκούσας, με- 
ἣ , Ἄρα σσων τεστράφη, ϑεάσασϑαι βουλόμενος, εἴ τις αὐτῷ ἕπό- 

, Χ ᾿ τ Ὶ μένος εἴη. καὶ μεταστραφέντα βαλὼν αὐτὸν ἀπέκτει- 
Ὗ -»Ὕ 3 Ὃ 5 ΟΥ̓́ [ -ὠ 

γὲ8, καὶ βασιλεὺς τῆς Αττικῆς ἐγένετο" οϑεν καὶ τοῖς 
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Υ̓ .α- ΠΡΌ ὦ 3, . 

«ϑηνοαιοις ἐρατήσσσι τῆς χώρας ἔδοξεν ἑορτὴν ὄψει», 
δι ; ᾿ 2 ῳ ψν.. 

ην πάλαι μὲν Απατηνύρια, ὕστερον δὲ Ἱπατούρια 
30 Ἀγ) Ξ ἐὰν“ ἢ κε ' » ν ; Το ἐκάλουν», ὡς απὸ τῆς γενομένης ἀπάτης. Πϊελάνϑον 

δ [ἃ-.} Γ » ᾿ ᾿ ᾽ τι 
ἐ Κόδρος γενόμενος, ἐκδέχεται τὴν βασιλείαν" ος 

καὶ ὑπὲρ τῆς πατοίδυς ἀπέϑανε τρόπῳ τοιῷδε" 110- 
ἰ Ὁ -“ 9 

λέμου τοῖς Ζωριῦσιν ὄντος πρὸς «ϑηναίους, ἔχρη- 
ς . -- - : ω ᾿ 3 Π » 

σεν ὁ ϑεὺς τοῖς “ωριεῦσιν, αἱρήσειν τὰς ϑήνας, εἰ 
Κόδρον τὸν βασιλέα μὴ φονεύσωσι. γγοὺς δὲ τοῦτο 
Ἢ -"}ὔ ’ ς ι 2 3 -Ὁ αὐτὶ ἘΦ 
ὃ Κόδρος, στείλας ξιχυτὸν ἐν εὐτελεῖ σκευῇ ὡς ξυλι- 

στὴν, καὶ δρέπανον λαβὼν, ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν πο- 
͵ ᾿ 3 32 

λεμίων προηει. δύο δὲ αὐτὸν ἁπαντησάγντων πολε- ἢ 
μέων, τὸν μὲν ἕνα πατάξας κατέβαλεν" ὑπὸ δὲ τοῦ 
ὅὁτέρον ἀγνοὴ ϑεὶς, ὅστις ἢ», πληγεὶς ἀπέϑανε, κατα- 

λιπὼν τὴν ἀρχὴν ΜΜΙέδοντι τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν παΐί- 

δων. ὃ δὲ νεώτερος αὐτοῦ παῖς Ἰνν "λεὺς τῆς δωδεκα- 

πόλεως. Ἰωνίας κτιστὴς ἐγένετο" ἀφ᾽ οὗ φασιν 48ϑη- 
᾿᾽ ᾿ ν - - 3 

γαΐοις τὴν τῶν ΜΚοδριδῶν εὐγένειαν εἰς παροιμίαν 
Ὁ ν 2 ν᾿ ππ Ἂς - 

σιεριστῆναι, Ευγενέστερος Κόδρου, ἐπὶ τῶν πάνυ 
' 

3 τῳ 

φυγενῶν. 
τῶν ὕ “Ἵ ᾿ ὴ Ἃ ωΟω 5. { 

267, 23. Τουτὶ τί ἦν] Τράφεται καὶ, τοῦτ᾽ εἴ- 
418}. 

- “- “- « νει 

568, 26. ἰϑυκτῇοα)] ΨΦυκτὴρ, σκεῦος, ἔνϑα δια- 
Γ ι 2Α Ξ Ὁ .ν. 3 

γίζουσι τὰ ποτήρια, ἢ ποτηρίου εἶδος, ὡς Ευριπίδης 

1᾽᾿ ηλέφο;. 
Υ ς Υ̓ - 

268, 27. Ιιοτύλας) Τρίτον μέρος ἡ ἸΚοτύλη τῆς 
χούγνικος. 

πω ε Ἃ Υ͂ ὩΣ ἜΠ 4). .90. Σιληνοῖς} Σιληνοὶ, Διονύσου γχορευταὶ, 
ῃ 

παρὸ τὸ σιλλαΐνειν, ὃ ἔστι σκώπτειν, λεγόμενοι, πα- 
Ε 

04 τοὺς πότους. 
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270, 24. Σατύρῳ] Σάτυροι, “Ἰιονύσου ὁπαδοὶ 
καὶ οὗτοι, οἵ διὰ τὸ ἐν ὄρεσιν οἰκεῖν ἀλουτοῦντες, 
τράγων σκέλη καὶ τρίχας νομιζόμενοι ἔχειν παραδέ- 

δονται, καὶ ταύτῃ καλεῖσϑαι ἀπὸ τοῦ σεσῃρέναι τῷ 

οἴνῳ, τουτέστι, κεχηνέναι" φίλοινοι γὰρ εἰσί. Παρ- 
σύας δὲ, αὐλητὴς, Ὀλύμπου υἱὸς, ὃς τοὺς αὐλοὺς 
᾿1ϑηνᾶς διψάσης, διὰ τὸ ἐκοσχημθνεῖν αὐτοῖς, ἀνε- 

λόμενος, ἤρισεν ᾿πόλλωνι περὲ μουσικῆς, καὶ ἡττή- 
ϑη, καὶ ποινὴν δέδωκε, τὸ δέρμα δαρείς " ἀφ᾽ οὗπερ 
αἵματος ἔῤῥευσε ποταμὸς, ὃ ἐξ αὐτοῦ ὕστερον Πίαῳ»- 
σύας κληϑ είς. 

271, 16. Κομιδὴ] κυρίως μὲν τὸ ἐπιμελῶς " ὅϑεν 
καὶ ᾿Ορεοκόμος, καὶ Γεροντοκόμος. ἰσοδυναμεὶ δὲ 
καὶ τῷ σφόδρα καὶ τελέως" κομιδῇ σμικρὰ, σφόδρα 
σμικρά. 

274,,49. Κορυδαντιώντων ἐνθουσιώντων, ἢ τις 
γὼ ὄρχησιν ἐμμιβνῆ ὀρχουμένων, ἀπὸ τῶν Κορυβάν- 

τῶν, οἵ καὶ τροφεῖς, καὶ φύλακες, καὶ διδάσκαλοι 
τοῦ 4ιὸς εἶναι μυϑολογοῦνται. τινὲς δὲ τοὺς αὐτοὺς 
τοὶς Κουρῆσιν εἶναι φασίν" εἶναι δὲ καὶ τῆς Ῥέας 

ὁπαδοὺς, ἀπὸ τῶν τοὺ “1:ὸς δακρύω» γεγενημένους " 
ὧν ἀριϑμὸν οὗ μὲν ϑ΄, οἵ δὲ (ἷ λέγουσι. 

273, 6. Εἰρωνευόμενος) ὑποκρινόμενος, χλευάζων, 
274, 8. Ἤνυτον] ἤνυον, ἐτέλουν. 
274, 19. Οἶνος] Οἶνος καὶ ἀλήϑεια, ἐπὶ τῶν εν 

μέϑῃ τὴν ἀλήϑειαν λεγόντων. Ἔστι δὲ ἄσματος ᾿4λ- 
καίου ἀρχή 

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλήθεια. 
καὶ Θεόκριτος. τινὲς δὲ φασὶν, ὅτι πρὶν οἶνον εὗρε- 
αν Ὑ ΎΏΗ, ν 
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ϑῆναι, ὕδωρ κατὰ τῶν ἱερῶν ἔσπενδον, καϑὰπερ 
»ῦν τὰ νηφάλια" οἴνου δὲ φανέντος οὕτω ϑαυμάσαι 
«τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ϑείαν ἡγήσασθαι τὴν φύσιν, 
ὡς καὶ τὸς συνθήκας παρὰ τὸν οἶνον γενομένας γο- 
μίσαι δεῖν εἶναν κυρίας, καὶ μὴ τολμᾷν παραβαί- 
»ειν, ἀλλὰ κατὰ πάντας τρόπους ἀφαιρεῖν τὸ ψεῦδος 
πὸ τῶν παρὰ τὸν οἶνον συνϑηκῶν. Ὁμοία δὲ ταύ- 
της καὶ αὐτὴ" Τὸ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ νήφοντος, 
ἐπὶ τῆς γλώσσης ἐσὶὶ τοῦ μεϑύοντος. 

276, 33. Τρίβωνα] Τρίβων ἐστὶ στολὴ τις, ἔχου- 
σα σημεῖα, ὡς γραμμάτια. Τριβώνιον δὲν ἱμάτιον 
παλαιὸν καὶ τετριμμένογ. παν 

277, 8. Καταδεδαρϑηκὼς) καϑυπνωκώς: 
277, 18. Ποτιδαίαν)] “οτέδαιοα, πόλις Θρᾳκὴς 

ἐν Πακεδονίᾳ, κτίσμα Κορινϑίων. 
275,5. Πίλους] μος, ἱμάτιον ἐξ ἐρέων πιλὴ- 
σεως γινόμενον, εἰς ὑετῶν καὶ χειμώνων ἄμυγαν. “40- 

γακέδες δὲ, ἀρνῶν κώδια. 
278, 19. Χαμεὺνια] ταπεινὰ κλινέδια. 
279, 6. 4ηλίου] Δήλιον, χωρίον τῆς Βοιωτίας. 
270. ἽΝ, Πφοτροπάδην] προϑύμως, ἀμεταστρε- 

πτὶ, μετὰ προτροπῆς» ἢ εἰς τοὔμπροσϑεν. 

280, 16. Κανϑηλίους)] τοὺς βραδεῖς νοῆσαι, ἢ. 
ἀφυεῖς" ἀπὸ Κάνθϑωνος, ὃς ἐστιν ὄνος, εἰρημένοι" 
ὃς πάλιν ἀπὸ τῶν Κανϑηλίων, τῶν ἐπιτιϑεμένων 
αὐτῷ ἐπικαμπῶν ξύλων, τουτέστι, σαγμάτων, ὁγο- 
μάζεται οὕτως. 

280, 17. Βυρσοδέψας] τοὺς τὸς βύρσας ἐργαζο- 
μέγους καὶ μαλάττοντας. 
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281, 60. Ὥσπερ γήπιον, παϑόντα γγῶναι] 
ΓΞ ν ᾿ ἢ Π 3) ͵ ΓΝ 
Ῥεχϑὲν δὲ τὲ νήπιος ἕγγώ, 

ἐπὶ τῶν μετὰ τὸ παϑεῖν συνιέντων τὸ ἁμάρτημα: 
γι. Ἧ' κα Ἄν ἜἘΓ 'α" Ὃ ἁλιὺ ἢ ν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἕτερα παροιμιὰ" ἀλιξυς πληγειῖς, 

ου ι ᾿ .--Ξ 

γοῦν φύσει. φασὶ γὰρ, ἁλιέα ἀγκιστρεύοντα, ἐἔπει- 
δὰν σπάση τῷ λίνῳ τὸν ἰχϑὺν, τῇ χειρὲὶ προσαγα- 
γόντα πατέχειν, ἵνα μὴ φύγῃ" τοῦτο δὲ συνήϑως 
ποιοῦντα, ὑπὸ σκορπίου πληγῆναι" καὶ εἶπε πλη- 
γείς" γοῦν φύσεις" καὶ μηκέτι προσάγειν ἐξ ἐκείνου 
τὴν χεῖρα. Κέχρηται τῇ παροιμίᾳ Σοφοκλῆς ἐν 4μ- 

" ωὡ τὰ ᾿ Υ̓ ε ’ 2 ; Ἂ 
φιαράῳ Σατυρικῷ. ἔστι καὶ τρίτη ὁμοία" ᾿Ἐὲὰν μὴ 
πάϑῃς, οὐ μὴ μάϑης. ἐλέχϑη δὲ ἐπὶ Τίμωνος τοῦ 
μεσαγνϑρώπου, μηκξτυ προσιεμέγου τοὺς κόλακας. 
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